TRENDS is de nieuwsbrief van REN West-Brabant voor zorgaanbieders en externe relaties in de regio. In
deze nieuwsbrief informeren wij u over onze diensten en projecten. Heeft u vragen of suggesties? Stuur
dan een e-mail naar ren@renwbr.nl

20 jaar REN
REN werd in 1999 opgericht
en sloot al gauw ruim 400
zorgaanbieders in de regio
aan op haar netwerk. Sinds
2010 deed zich een versnelde
groei voor naar meer dan 900
zorgaanbieders, die
gezamenlijk bijna 3,2 miljoen
berichten versturen.

20 jaar REN

24 OKTOBER 2019
Vanaf 14.00 uur
Persoonlijke
uitnodiging volgt
moderator Tom van 't Hek

'Back to the future'
REN wil graag de ervaring van 20
jaar informatie-uitwisseling in de
zorg vertalen naar deze toekomstige
ontwikkelingen. Wat zijn de “lessons
learned” en hoe vertalen we die naar
de toekomst.
De geschiedenis herhaalt zich niet,
maar je kan er wel van leren.
Vandaar dat gekozen is voor het
thema “Back to the future” naar de
film van Robert Zemeckis en Bob
Gale uit 1985 (hoofdrol Michael J.
Fox).

Jaarlijkse conferentie
voor regio-bestuurders.
Een belangrijke plaats in de
feestelijkheden is ingeruimd voor de
jaarlijkse conferentie voor regiobestuurders. Deze vindt plaats op 24
oktober a.s. vanaf 14.00 uur. Save the
date!

Team REN

Nieuw bij REN
Marian Arbouw-van der
Meulen, office coördinator,
Marleen Hereijgers,
administratieve werkstroom,
Leander Linger, communicatie
en marketing. Demi Candeias,
(implementatie) LSP. Robin
Verhoog is onze (secure) mail
specialist, Roger Howard is
aangesteld als FG voor REN.
Tenslotte versterkt Arne Freriks
part-time het team
(projectleider).

V.l.n.r. Steven Tooten, Jaap-Jan de Rooij, Leander Linger,
Bert Huisman, Marian Arbouw en Marleen Hereijgers.

Nieuwe uitdaging
Om meer tijd aan haar groeiende trainingspraktijk te kunnen
besteden heeft Jessika Holl het bureau verlaten. Ook Laura
Evans heeft besloten haar werkzame leven een andere
invulling te geven. Wij danken Jessika en Laura voor hun inzet
en toewijding aan REN en haar deelnemers.

Verpleegkundige
overdracht via XDS live
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Trots op een mooi systeem! – Ilona Huijbregts, ICT-verpleegkundige Bravis ziekenhuis

ZRTI-koppeling
Sinds de eerste week van juni staat de
XDS-koppeling aan tussen Bravis en het
Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut
(ZRTI) en is het ‘proefdraaien’
begonnen.
Het is voor de patiënt misschien een
onopgemerkte vooruitgang, maar een
mijlpaal binnen de ICT-zorg. Waar
voorheen stapels dvd’s met CT’s,
röntgenfoto’s en andere medische
beelden van patiënten gebrand en
verstuurd moesten worden van Bravis
naar het ZRTI, kan dit nu door de
gemaakte XDS-koppeling via een
simpele muisklik. Uniek in de regio
West-Brabant, maar ook in Nederland is
niet eerder een koppeling gerealiseerd
tussen de ForcareCLOUD van Forcare en
de Enovation-xdsConnect-HUB.

Contact
Voor meer informatie over
bovenstaande projecten kunt u
contact opnemen met REN via
secretariaat@renwbr.nl of telefonisch
via 076-2030090

Een feestelijk moment voor
zorgverleners in WestBrabant! Sinds maandag 20
mei vindt de verpleegkundige
overdracht van het Bravis
ziekenhuis naar een aantal
VVT-instellingen plaats via de
XDS-infrastructuur van REN
West-Brabant. De overdracht
komt nu vanuit het
elektronisch patiëntendossier
van Bravis (HiX) automatisch
terecht in de ECD’s van
Thuiszorg West-Brabant,
tanteLouise en Groenhuysen.
Binnenkort zal dit ook het
geval zijn bij Surplus.

Digitalisering wondoverdracht via XDS
Het Wond Expertise Centrum (WEC) WestBrabant en REN hebben zich ten doel
gesteld om in de loop van 2019 de
wondoverdracht geheel digitaal te laten
verlopen. In eerste instantie betreft dit de
wondoverdracht vanuit het Bravis ziekenhuis
(poli’s chirurgie en dermatologie) naar de
thuiszorgorganisaties.

Bij zorgverleners, met name huisartsen
bestaat de behoefte om een goed beeld te
hebben van het aanbod van de verschillende
zorgaanbieders, in eerste instantie in de
geestelijke gezondheidszorg. De website en
app Zoek uw Zorgaanbieder is een antwoord
daarop: actuele informatie van het
zorgaanbod in de buurt. Daarnaast is de
website / app een platform voor
zorgprofessionals onderling. Meldt u via deze
link aan en krijg direct toegang.

