Persbericht
Veelbelovende resultaten in ontwikkeling elektronisch patiëntendossier integrale
geboortezorg
Vrijdag 16 september presenteerde Talmor de veelbelovende resultaten in de ontwikkeling van
het elektronisch dossier voor de geboortezorg, beter bekend als perinataal webbased dossier
(PWD). Na uitgebreid onderzoek is, in samenwerking met diverse betrokken adviseurs,
leveranciers en gebruikers, een methodiek ontwikkeld die recht doet aan wensen van
eindgebruikers en de rol van alle spelers in het veld.
In de eerste testfase in de laatste week van augustus is aangetoond dat gegevensuitwisseling
tussen de diverse zorgverleningspakketten, met gebruikmaking van een beveiligd netwerk,
mogelijk is. Hierdoor kan binnenkort gewerkt worden met één integraal dossier per zwangere.
Deze methode, waarbij de cliënt of patiënt meer regie krijgt over haar dossier, is nieuw in
Nederland. Een zorgverlener kan hiermee gegevens, en ook beelden, delen met andere
zorgverleners. De methodiek is leveranciersoverschrijdend en voorziet in de aansluiting bij de
zogenaamde IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) standaard, waarmee nationaal en
internationaal steeds vaker gewerkt wordt in de gezondheidszorg.
Het concept dat nu ontwikkeld is, maakt het mogelijk dat bestaande systemen gebruikt kunnen
blijven worden en het niet nodig is grootschalige en dure ontwikkelprojecten te starten om
nieuwe systemen te bouwen.
Dorine Veldhuyzen, directeur van Talmor: “De grote uitdaging voor de ICT wereld in de
gezondheidszorg is gebruik te gaan maken van alle reeds bestaande systemen en ontwikkelde
koppelingen. Wanneer partijen bereid zijn samen te werken en kennis te delen, kan tegen zo
laag mogelijke kosten en via een snelle en relatief eenvoudige wijze de gewenste gegevens van
een zwangere worden gedeeld en alleen volgens vastgelegde toestemming van de zwangere.”
Het PWD voor de integrale geboortezorg is een belangrijk instrument voor de regionale
geboortezorg in de transitie naar een integrale geboortezorg. Deze integratie is in steeds meer
regio’s in Nederland in volle gang. Onderlinge communicatie en facturatie worden met deze
methode een stuk eenvoudiger.
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