Eindnotitie Stuurgroep PWD: PWD-verworvenheden, een korte schets
van toekomstbestendige borging van eenheid van taal en informatieoverdracht

In 2010 heeft VWS de multidisciplinaire stuurgroep “Zwangerschap en Geboorte”
ingesteld. Volgend op het Rapport “Een goed begin. Veilige zorg rond
zwangerschap en geboorte” is er met CPZ betrokkenheid gewerkt aan hechtere
samenwerking en betere communicatie met en tussen alle betrokkenen in het
proces. Uiteindelijk is het streven dat alle verloskundige zorgprofessionals gaan
werken volgens multidisciplinaire richtlijnen en zorgstandaarden. Het PWDprogramma heeft daarbij producten opgeleverd. Nu is het zaak deze producten,
de zogenaamde PWD-verworvenheden, binnen de staande organisaties in stand
te houden, te implementeren en te borgen in de regio’s, bij de VSV’s. Met de
afronding van het PWD-programma houdt de PWD-projectorganisatie op te
bestaan. Het is nu aan zorgverleners en softwareleveranciers, aan
beroepsverenigingen, CPZ, Perined, RIVM, Nictiz en andere betrokken partijen
om de PWD-verworvenheden verder te gaan gebruiken.
Betrokken partijen spannen zich in om een goede berichtenuitwisseling tussen
zorgverleners te realiseren, zodat zij snel met elkaar kunnen communiceren.
Doel is de zorg rondom moeder en kind te ondersteunen en verbeteren. Daarbij
hebben betrokken partijen eigen verantwoordelijkheden. Ze zullen daarbij
onderling blijven afstemmen, om in samenhang de bereikte resultaten succesvol
verder te kunnen implementeren en te borgen.
Vanwege de betrokkenheid van meerdere partijen is eenheid van taal belangrijk.
Hiervoor wordt gewerkt volgens een afgesproken woordenboek, de geboortezorg
dataset.
Dit woordenboek moet worden onderhouden en daarover zijn afspraken gemaakt
tussen alle betrokken partijen. Het uitwisselen van berichten tussen partijen is
aan de partijen zelf om te organiseren, maar wel op basis van het woordenboek
en de eenheid van taal. Nictiz beheert de bibliotheek; Perined faciliteert en
coördineert het eenheid-van-taal onderhoud; betrokken partijen maken in
onderlinge afstemming afspraken over gebruik en informatieoverdracht.
Basale afspraken rond woordenboek, berichtenuitwisseling en privacy raamwerk
staan in de (landelijk vastgestelde) Informatie-standaard, die samen met de
Zorgstandaard en de Set Ketenindicatoren de standaarden voor de geboortezorg
vormen. Zie voor de Informatiestandaard (en de daarop gebaseerde
documenten):
https://www.nictiz.nl/standaardisatie/informatiestandaarden/geboortezorg (voor
technische informatie: https://www.nictiz.nl/Paginas/Informatiestandaardgeboortezorg.aspx).
Bij de borging van de Eenheid van Taal staan de volgende twee gremia centraal:
Redactieraad Geboortezorg De redactieraad beheert de dataset en besluit
over aanpassingen. De raad bestaat momenteel uit vertegenwoordigers van
KNOV, NVOG, NVK, RIVM, Perined en Nictiz.
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Focusgroep Eenheid van Taal De focusgroep heeft samen met Nictiz het
operationeel beheer van de dataset en bereidt ten behoeve van besluitvorming in
de redactieraad aanpassingen voor. De groep is betrokken bij de introductie van
de dataset en bestaat uit zorgverleners en Nictiz-medewerkers. Perined
faciliteert.
Van belang voor de komende periode is de recent op verzoek van het Ministerie
door CPZ/Perined ingestelde Taskforce Transitie Geboortezorg. De taskforce richt
zich in eerste instantie op ondersteuning van die VSV’s die op korte termijn een
transitie willen en kunnen doormaken. ICT is hierbij een van de
aandachtspunten.
Verder hebben partijen, vertegenwoordigd in de voormalige stuurgroep PWD
(KNOV, NVOG, CPZ, RIVM, Nictiz, i.s.m. Perined), zich voorgenomen over
ongeveer één jaar de stand van zaken ten aanzien van de PWD-verworvenheden
te evalueren / te toetsen.
Utrecht, juni ’16

Vervolg: versiebeheer Geboortezorg Dataset
Als eerste toekomstgerichte borging van Eenheid van Taal zijn inmiddels rond
invoering en uitfasering van dataset-versies door alle betrokken partijen de
volgende afspraken gemaakt.
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(bron: NICTIZ-presentatie PWD-leveranciersbijeenkomst 30 juni ’16)
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