
Trijn staat voor de best passende 
zorg in de regio Utrecht. Door de 
juiste digitale informatie op het 
juiste moment op de juiste plek bij 
de juiste persoon.

Verbindende schakel  
zorg en ICT

Aanjager ontwikkeling 
en implementatie

Inwoners: 
• Meer tijd voor de patiënt
• Inzien en beheren eigen gegevens

Sociaal
domein Doe mee!

Zo doen we dat
• Sneller gegevens uitwisselen
• ICT toepassingen
• Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s)

Voordelen en resultaat

kijk op: www.rsotrijn.nl
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Organisatie: 
• Verlichten werkdruk
• Minder administratieve last
• (Deel) oplossing personeelstekort

Regionale samenwerkingsorganisatie
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Noodzaak en urgentie

Onze uitdagingen:
●  Toename zorgvragers
●  Druk op budgetten
●  Krapte op de arbeidsmarkt
●  Veranderde zorgvraag
●  Toename netwerkzorg
●  Gepersonaliseerde zorg
●  Veranderende focus naar gezondheid en preventie
●  Administratie rondom landelijke wetgeving (Wegiz)

Digitale gegevensuitwisseling, beschikbaarheid van data en com-
municatie zijn cruciaal voor de continuïteit van het hele zorgstelsel. 
Door goede afspraken over het zorgproces en de juiste verbinding 
met techniek werken we samen aan de beste zorg. 

Aanjager
 
Trijn is de aanjager van digitalisering van de zorg en welzijn in de 
regio Utrecht. Vanuit een nieuwe werkorganisatie gaat Trijn aan de 
slag met projecten en programma’s voor digitale zorgcommunicatie, 
databeschikbaarheid en gegevensuitwisseling in de regio Utrecht.

Functies van Trijn

●  Netwerk regie in de regio 
●  Brug tussen landelijk beleid en de Trijn regio Utrecht
●  Verbinding tussen de zorg en het sociaal domein
●  Stimuleren, initiëren, faciliteren digitale cross sectorale  

samenwerking
●  Verbinding tussen zorg en ICT
●  Kennisorganisatie voor goed geïnformeerde professionals en 

inwoners

Hier gaan we voor

Preventie waar mogelijk en (gepersonaliseerde) zorg waar nodig. 
Kwaliteit en doelmatigheid van de zorg in de regio Utrecht verbete-
ren. Optimale inzet van professionals met behulp van technologi-
sche toepassingen. Dat is waar Trijn voor gaat. Wij zijn een platform 
voor samenwerking, innovatie en kennisdeling. Onze ambitie: De 
juiste informatie op de juiste plek. Zodat de juiste zorg en welzijn op 
de juiste plek beschikbaar is.

Samenwerking

De gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders en het sociaal domein 
in Nederland moet in een sneller tempo volledig digitaliseren. Trijn 
werkt samen met alle aanbieders van (hoogcomplexe) zorg, welzijn én 
met de patiënten en inwoners aan eigen regie en ICT toepassingen. 
Trijn werkt samen met initiatieven als de ‘coalitie digitale transformatie’ 
van de Health Hub Utrecht (HHU). Trijn maakt daartoe afspraken met 
de financiers (zorgverzekeraars, gemeente, VWS en subsidie organi-
satie).

Speerpunten Trijn

1. Digitale gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders 
 (medisch) en sociaal domein
2. Digitale (zorg)communicatie met inwoners en patiënten
3. Databeschikbaarheid in de regio

Dit doen wij door bijvoorbeeld:
●  Het maken van goede governance afspraken
●  Het opstellen van een regionale meerjarenagenda voor digitalisering
●  Regionale mantelcontracten met leveranciers
●  Het organiseren van verschillende samenwerkingsplatforms
●  Het doen van programma’s en projecten
●  Ontwikkelen en beheren van RTA’s 
●  Informeren over belangrijke ontwikkelingen  

Ons netwerk

Een greep uit onze leden: 
VVT & GGZ organisaties, ziekenhuizen, huisartsen, apothekers en 
diagnostische centra (labs).

Uiteraard is het belangrijk voor de realisatie van de regionale meerja-
renagenda voor digitalisering én om impact te maken dat zoveel mo-
gelijk partijen aansluiten. Revalidatie-instellingen, gehandicaptenzorg, 
ZBC’s, gemeenten en welzijnsorganisaties zijn meer dan welkom.

Trijn is als RSO dé organisatie die de digitale agenda zorg en welzijn in 
de regio Utrecht oppakt. Een duidelijke regie en taakverdeling tussen 
Trijn en de ‘coalitie digitale transformatie’ van de Health Hub Utrecht 
(HHU) is belangrijk. Daar hebben we afspraken over.

Funding

Trijn boort externe financieringsbronnen aan. Daarnaast leveren onze 
leden een substantiële bijdrage. Om het financiële draagvlak van Trijn 
verder te vergroten, zullen we meer leden verbinden. Trijn ontwikkelt 
een duurzaam contributiemodel dat transparant en acceptabel is voor 
alle leden.

Voordelen en resultaat

Inwoners
●  Inzien en beheren eigen gegevens 
●  Samenwerkende organisaties rondom jouw (positieve) gezondheid 
●  Meedoen in de samenleving, welbevinden en kwaliteit van leven 

Organisaties
●  Samenwerken aan de zorg van de toekomst 
●  Een regionale werkagenda die complementair is met de eigen 

werkagenda
●  Voorkomen van dubbele investeringen in personele inzet en geld
●  Profiteren van voordelen van collectieve inkoop van ICT 
●  Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en marktsignalen 
●  Makkelijk contact met andere aanbieders 
●  Deelname aan relevante projecten voor gegevensuitwisseling 
●  Diensten en producten afnemen van de RSO 
●  Aansluiten bij de landelijke wetgeving 
●  Dienstverlening tussen organisaties optimaliseren 
●  Door digitalisering creëren we meer ruimte voor zorg aan het bed 
●  Samen kunnen we de huidige en toekomstige druk op de zorg 

verlichten 
●  Minder administratieve last 
●  Een (deel)oplossing voor het personeelstekort

Doe mee!

Werk samen met alle leden van Trijn aan de juiste zorg  
op de juiste plek met de juiste informatie in de regio Utrecht.  
Kijk op www.rsotrijn.nl voor meer informatie of mail naar 
info@rsotrijn.nl om een afspraak te maken.

Sociaal
domein

ZiekenhuisVVT & GGZ Huisarts

“ICT is voor patiënten en cliënten 
heel erg belangrijk: veilig, snel en 
gemakkelijk! En zo veel mogelijk op 
dezelfde manier. Toegang via één 
portaal. Om dat voor elkaar te krij-
gen is regionale samenwerking een 
must. Zonder Trijn is goede ICT in 
de regio voor patiënten en cliënten 
ondenkbaar!”
 
Eric Verkaar
directeur – bestuurder Zorgbelang 
Inclusief

“Trijn biedt focus, ontzorging 
en implementatiekracht op 
het grensvlak van zorg en 
ICT. Dat is hard nodig gezien 
alle landelijke ontwikkelingen 
en de behoeften van profes-
sionals en cliënten.”
 
Jef Mol
lid Raad van Bestuur Santé 
Partners

“ ‘Caring’ vergt ‘Sharing’: Goede 
zorg vraagt om goede informatie-
overdracht.”
 
Hans Erik van Helsdingen
directeur UNICUM Huisartsenzorg

“Trijn is het samenwer-
kingsverband (dus stop 
concurrentie op informatie-
voorziening, digitalisering 
en ICT) dat zorgaanbieders 
over hun eigen organisatie-
grenzen heen laat kijken naar 
regionale ICT-oplossingen.”

John Taks
voorzitter Raad van Bestuur  
Diakonessenhuis
 

“We willen al langere tijd 
in de regio Utrecht met 
informatie uitwisseling aan 
de slag. Met Trijn gaan we 
de komende jaren de kloof 
tussen willen en doen 
overbruggen.”

Lex de Grunt 
voorzitter bestuur Trijn
 


