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Zorg op de juiste plek in Utrecht

Nieuwsbrief Trijn
In februari 2021 verstuurden we de laatste nieuwsbrief van Trijn. Hoog tijd dus

voor een nieuwe update. We kijken terug op een bewogen periode. Zo hebben

zich veel ontwikkelingen voorgedaan rondom de oprichting van de vereniging en

zijn al veel participanten van Trijn officieel lid geworden. En met de komst van

Eva Marquarita als nieuwe directeur is er een mooie basis gelegd om verder te

bouwen aan Trijn.

Lees snel meer over alle ontwikkelingen.

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod:

- Nieuwe directeur Trijn

- Update van het bestuur en de ALV

Formeel een RSO

Portefeuilleverdeling

Nieuwe voorzitter per 2023
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Akkoord op contributiemodel

- Uitgelichte projecten

Nieuwe governance- en beheerstructuur voor RTA's

Met spoed beschikbaar

- Groei ledenaantal - Help je ook mee?

- Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwe directeur Trijn
 

De vereniging Trijn is sinds eind 2021 een feit. De afgelopen maanden
heeft Anne Landstra als interim directeur, samen met alle betrokken
mensen van Raedelijn, de vereniging Trijn een vliegende start gegeven.
Naast het initiëren en opzetten van de eerste projecten is er ook gezocht
naar een fulltime directeur van Trijn. En daar zijn we in geslaagd! We
stellen je graag voor aan de nieuwe directeur van Trijn: Eva Marquarita.
Tot eind augustus is Anne nog betrokken bij Trijn en zorgt tot die tijd
voor een warme overdracht aan Eva.

Eva Marquarita:
“Per 1 augustus ben ik officieel gestart
als directeur van Trijn. Na een warme
introductie tijdens de ALV in juni ben
ik in juli alvast begonnen met het
voeren van kennismakingsgesprekken
met de leden, stakeholders en collega-
RSO’s. De positieve reacties hebben bij
mij geleid tot nog meer enthousiasme
om echt te starten. Het is onder
andere mijn taak om de
werkorganisatie van Trijn in te richten
en daarmee de volledige RSO
functionaliteit op te bouwen.

We willen Trijn positioneren als dé samenwerkingspartner in de regio op
het gebied van elektronische gegevensuitwisseling, digitale
zorgcommunicatie en databeschikbaarbeid. Een enorme uitdaging waar
ik me bijzonder op verheug!”

Meer weten over Eva?
Hier bekijk je haar LinkedIn profiel.
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UPDATE VAN HET BESTUUR EN DE ALV

Formeel een RSO
Na de oprichting van Trijn als vereniging is er hard gewerkt aan het verder
formaliseren van Trijn als een RSO. Inmiddels zijn we zover dat alle
formaliteiten om een RSO te worden zijn afgerond. Hiermee is Trijn nu
officieel een Regionale Samenwerkingsorganisatie. 

Taak en portefeuilleverdeling: bij wie kun je terecht?
We vinden het belangrijk dat leden en stakeholders van Trijn goed weten
bij wie ze terechtkunnen. Daarom is binnen het bestuur een
portefeuilleverdeling afgesproken. Zo is nu transparant wie het eerste
aanspreekpunt is voor welk dossier. Deze verdeling is gedeeld met de ALV
van Trijn.

Voor de invulling van de formele rollen is de volgende taakverdeling
afgesproken:

Voorzitter: Lex de Grunt
Vice-voorzitter: John Taks (bestuurder Diakonessenhuis)
Penningmeester: Jef Mol (bestuurder Santé Partners) 

Nieuwe voorzitter per 2023
Lex de Grunt blijft ondanks zijn afscheid op 30 juni jl. van de Raad van
Bestuur van Altrecht wel tot eind 2022 voorzitter van Trijn. Dit was de
uitdrukkelijke wens van alle leden van Trijn. Zo wordt de bestuurlijke
continuïteit geborgd en kan hij een trekkende rol blijven spelen bij de
inrichting en strategische koers van Trijn.

Ben jij lid van Trijn en wil je je inzetten als bestuurslid van Trijn?
Met het vertrek van Lex per eind 2022 ontstaat per 31 december 2022
een vacature in het bestuur. Je kunt je kandidaat stellen zodra de ALV de
oproep doet om je aan te melden. De ALV benoemt een bestuurslid, het
bestuur benoemt een voorzitter.

Akkoord op contributiemodel
Er zijn ook stappen gezet als het gaat om hoe de hoogte van de
contributie wordt bepaald. De ALV is akkoord met een contributiemodel
voor de langere termijn. Voor het bepalen van de hoogte van de
contributie vormt de omzet van de organisatie het uitgangspunt. Om te
voorkomen dat de grotere organisaties relatief veel contributie betalen en
de kosten evenwichtiger over alle leden van Trijn worden verdeeld wordt
een vereveningsmodel gehanteerd. De hoofdlijn van het contributiemodel
wordt vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.
Hiermee is deze nu ook afgerond.
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UITGELICHTE PROJECTEN

Nieuwe governance- en beheerstructuur voor RTA's

De Regionaal Transmurale Afspraken (RTA’s) vormen een belangrijke
inhoudelijke basis om de ICT infrastructuur en gegevensuitwisseling in de
regio vorm te geven. In de praktijk is echter gebleken dat deze RTA’s
helemaal niet zo bekend zijn en het onduidelijk is wie het eigenaarschap en
onderhoud oppakt. Hoog tijd dus om de “RTA werkwijze” tegen het licht
te houden en hiervoor een nieuwe governancestructuur en
implementatieaanpak in te richten. De ALV heeft het voorstel hiervoor op 2
juni jl goedgekeurd.

Inrichting RTA Platform
Momenteel wordt het RTA Platform ingericht met vertegenwoordigers van
de bij Trijn aangesloten organisaties. Dit platform heeft een centrale
faciliterende rol in het proces van totstandkoming en implementatie van
RTA’s. Voor elke RTA wordt een expertgroep, bestaande uit professionals,
ingericht die de inhoud van een RTA bepaalt. De RTA coördinator begeleidt
en bewaakt het gehele proces van plan tot en met implementatie en
monitoring. Madieke Michels en Denise Seelen van Raedelijn zullen deze rol
als duo vervullen. Er zal nauwe afstemming zijn tussen het RTA Platform
en het Platform Digitalisering.

Roadmap
Daarnaast wordt er nu gewerkt aan een ‘roadmap’ waarin de plannen voor
de komende 2 jaar worden uitgewerkt. Hierin wordt de revisie van
bestaande RTA’s, opstellen van nieuwe RTA’s en de wijze van
implementatie en monitoring opgenomen. Voor de roadmap wordt ook
afstemming gezocht met lopende initiatieven in de regio. Bij de
doorontwikkeling van Trijn tot een RSO ligt de focus op digitalisering en
elektronische uitwisseling van patiëntengegevens. Daarbij vormen de
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regionaal transmurale afspraken (RTA’s) een belangrijke inhoudelijke basis
om de ICT-infrastructuur en de gegevensuitwisseling in de regio vorm te
geven. Vandaar dat de RTA’s een duidelijke plek krijgen in de nieuwe
governance van Trijn. 

Wil je meer informatie over dit project? Neem dan contact op met
Denise Seelen, projectleider RTA's, via dseelen@raedelijn.nl.

Met spoed beschikbaar

Ken je het programma "Met Spoed Beschikbaar" al? Dit programma
realiseert digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen volgens het
Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Wat we als Trijn doen is de juiste
zorgverleners binnen de acute zorgketen opzoeken en deze met elkaar
verbinden. Het primaire doel van dit programma is zorgen dat het
uitwisselen van gegevens binnen de gehele spoedketen volgens de
landelijke standaard van de Vereniging van Zorgaanbieders voor
Zorgcommunicatie (VZVZ) gaat en aansluit op het landelijke programma.

Noodzaak voor beschikbaarheid van gegevens bij spoed
Volgens verscheidene richtlijnen, rapporten en actieplannen is er een grote
noodzaak om in geval van spoed gegevens beschikbaar te hebben. Zo is
gegevensoverdracht noodzakelijk voor het leveren van goede zorg
(Kwaliteitskader Spoedzorgketen) en is het randvoorwaardelijk voor de
Acute Zorg van de toekomst (Houtskoolschets Acute Zorg). En
ook patiëntenonderzoek toont aan dat patiënten deze noodzaak ervaren
(Rapport Digitale gegevensuitwisseling spoedzorg).

Eerst behoeftes en wensen in kaart brengen
Trijn brengt de komende tijd behoeftes in de spoedketen in kaart en
onderzoekt bij de betrokken partijen of er een wens is tot aansluiten bij
dit landelijke programma en in welke vorm. Na deze inventarisatie neemt
Trijn het projectleiderschap op zich om dit landelijke programma in de
regio te realiseren.

Wil je meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Mike
van Loef of John Komen, via m.vanloef@luckt.nl en j.komen@luckt.nl.

OVERIG
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Groei ledenaantal
 
Het gaat goed met het aantal officiële leden van Trijn. Van bijna alle
rechtspersonen die eerder participant waren van Trijn hebben we een formele
verklaring ontvangen om lid te worden van de vereniging Trijn. Er vindt alleen
nog met de apothekers overleg plaats over welke rechtspersonen c.q. regionale
apothekers coöperaties lid worden van Trijn. Dit heeft ook te maken met dat
Apothekersvereniging Midden-Nederland een breder gebied bedient dan het
werkgebied van Trijn.

Help je ook mee met ledenwerving?
Om het draagvlak van Trijn in de regio Utrecht te versterken en echt te zorgen
voor de meest passende zorg voor iedereen, is het van belang dat zoveel
mogelijk zorgorganisaties en sectoren zich aansluiten bij Trijn.

In deze infographic leggen we potentiële leden uit wat de meerwaarde is van
Trijn. Naast dat we zelf actief potentiële leden gaan benaderen is jouw hulp ook
erg welkom. Benader ze vooral ook zelf en deel eventueel de infographic met
hen!  
 

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf de nieuwsbrief vooral delen met iedereen waarvan jij denkt dat ze ook
op de hoogte willen blijven, zodat zij zich ook kunnen inschrijven voor
updates van Trijn.

Ontvang jij de nieuwsbrief van Trijn nog niet en wil je de hoogte blijven
van de ontwikkelingen van Trijn? Meld je dan direct aan voor onze
nieuwsbrief via het aanmeldformulier.
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Wil je jouw gegevens wijzigen? 
Je kunt je gegevens updaten of je uitschrijven voor deze nieuwsbrief.
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