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Zorg op de juiste plek in Utrecht

Nieuwsbrief Trijn 
Hier is ie dan: een nieuwe update van Trijn. Trijn is een regionaal netwerk
van drie Utrechtse ziekenhuizen, Altrecht, drie regionale huisartsenorganisaties,
vier VVT-zorginstellingen, Apothekersvereniging Midden-Nederland, Saltro en
Zorgbelang Inclusief. We werken aan projecten op het gebied van digitale
gegevensuitwisseling en zorgcommunicatie met inwoners/patiënten. 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je al betrokken bent bij Trijn, of omdat we
denken dat je geïnteresseerd bent. In deze nieuwsbrief vertellen we graag meer
over de projecten en geven we een update waar we staan met de oprichting
van de Regionale Samenwerkings Organisatie (RSO).

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod:

- Even terug naar het begin: waarom Trijn en de transformatie naar een RSO
- Interview met Hans Erik van Helsdingen, directeur van Unicum
- Update projecten:

NIEUWSBRIEF VAKER ONTVANGEN? MELD JE DIRECT AAN
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TIM 2.0 wordt gelanceerd en uitnodiging kick-off
Onderzoek 'Kort overleg'

- Aanmelden nieuwsbrief

Even terug naar het begin...
 

Waarom Trijn?
Trijn is een regionaal netwerk van de drie ziekenhuizen, Altrecht, drie regionale

huisartsenorganisaties, vier VVT-zorginstellingen, Apothekersvereniging Midden-
Nederland, Saltro en Zorgbelang Inclusief. Samen ondersteunt Trijn digitale

communicatie op het juiste moment voor, met en over patiënten en inwoners. Daarbij
is belangrijk dat patiëntgegevens snel en zorgvuldig worden uitgewisseld tussen

zorgaanbieders. Daarom werkt Trijn aan projecten voor digitale zorg en
gegevensuitwisseling tussen alle betrokken partijen, zoals zorgprofessionals, instellingen

en patiënten. Hierin is ook samenwerking met gemeenten en het sociaal domein
belangrijk.

Transformatie naar een Regionale Samenwerkings Organisatie (RSO)
Inmiddels staan we met Trijn aan de vooravond van een transformatie naar een RSO
als regionale (juridische) entiteit in de vorm van een vereniging. De Participantenraad
van Trijn heeft afgelopen zomer een expliciet commitment uitgesproken om te komen
tot een RSO die sturing gaat geven aan de uitvoering van de digitale agenda van de
regio Utrecht.

Met de oprichting van een RSO wordt Trijn slagvaardiger en kunnen we bestaande en
nieuwe ICT-oplossingen straks nog beter op regionaal niveau implementeren. Denk
ook aan de regionale implementatie van landelijk verplichte gegevensuitwisselingen,
zoals elektronische medicatie- en verpleegkundige overdracht.

Het streven is om de vereniging en de werkorganisatie van de RSO begin 2022 te
hebben ingericht. Begin 2022 willen we ook partijen uit het sociaal domein op Trijn
laten aansluiten.

Speerpunten Trijn
Trijn zal zich, in de regio Utrecht, richten op 3 speerpunten.

Het bevorderen en stimuleren van: 

1. elektronische gegevensuitwisseling;
2. digitale zorgcommunicatie tussen zorgprofessionals onderling en met de cliënt of

patiënt;
3. databeschikbaarheid.
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Daarnaast blijft Trijn actief ten aanzien van het beheer en de doorontwikkeling van de
Regionale Transmurale Afspraken (RTA) over het verwijzen en doorverwijzen van
patiënten en inwoners. Dit zorginhoudelijke spoor van Trijn vormt een goede basis
voor regionale ICT-oplossingen.
 

Lees hier meer over Trijn en de transformatie naar een RSO >>
 

Interview met Hans Erik van Helsdingen:
De RSO vanuit huisartsperspectief

 
We spraken met Hans Erik van Helsdingen, lid van de bestuurlijke vertegenwoordiging
van Trijn en directeur van Unicum, over de transformatie naar een RSO. Unicum is de
regio-organisatie van de huisartsen in Zuidoost-Utrecht en Zuidwest-Utrecht. Benieuwd
hoe Hans Erik vanuit het huisartsperspectief kijkt naar de transformatie naar een
RSO? 
 

Lees hier het interview >>
 

UPDATE PROJECTEN
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TIM 2.0 binnenkort gelanceerd

Een van de transmurale projecten van Trijn is Transmuraal Incident Melden (TIM) 2.0. Dit
project heeft als doel om de transmurale zorg in de regio veiliger te maken, te leren van
transmurale incidenten en identieke incidenten in de toekomst te voorkomen door regionale
verbetermaatregelen. TIM is op zich niet nieuw. Transmuraal incident melden gebeurt al een
jaar of zes in deze regio. Dat dit onder Trijn gaat vallen en toekomstbestendig is ingericht
met een regionaal meldplatform is wel nieuw. 

Vanaf januari 2022 is het meldplatform te gebruiken door alle leden van Trijn. Onderzocht
wordt hoe niet-leden van Trijn in de regio, die willen deelnemen aan transmuraal melden van
incidenten, gebruik kunnen maken van het meldplatform en de trendbesprekingen.

Aanmelden Kick-off
Op 25 november van 16.00-17.30 uur vieren we met een feestelijke online kick-off de
geboorte van TIM 2.0. Ben jij betrokken bij (transmurale) kwaliteit en veiligheid in jouw
organisatie? Meld je dan aan voor deze bijeenkomst.
 

Bekijk hier de uitnodiging en wat nieuw is in TIM 2.0 >>
 
Wil je meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Wiena Bakker, Regionale
TIM-coördinator, via WienaBakker@adviespuntzorgbelang.nl.
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Onderzoek 'Kort overleg'

Een tool waarmee huisartsen en specialisten in het ziekenhuis kort met elkaar
kunnen overleggen over bijvoorbeeld een bepaalde casus. Dat is de wens. Nu
overleggen ze vaak telefonisch, maar men zoekt een gestructureerde manier van
werken. Het bijzondere aan dit project is dat niet alleen door de zorgverleners zelf
de vraag is gesteld maar dat ze ook direct actie hebben ondernomen om een
oplossing voor te stellen.

Verschillende huisartsen en specialisten hebben uitgezocht welke systemen kunnen
worden gebruikt voor dit 'kort overleg' en hebben daar één systeem uit geselecteerd.
Raedelijn bekijkt samen met ziekenhuizen die hier ook mee gaan werken wat deze
keuze voor hen betekent. Denk aan de investering van geld en tijd om een dergelijk
systeem te implementeren. Daarna zal de tool in eerste instantie voor een kleine
patiëntengroep worden ingezet om ervaring op te doen in deze vorm van
samenwerken. Vervolgens wordt dit verbreed naar meer patiëntengroepen, afhankelijk
van de wens van de professionals.

Wil je meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Eric de Groot,
projectleider 'Kort overleg", via edgroot@raedelijn.nl.
 

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Trijn? Meld je dan direct aan voor
onze nieuwsbrief via het aanmeldformulier.
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