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Wegwijzer inzet AI bij corona

Regio
Nederland
Sector
Alle
Korte omschrijving
Deze wegwijzer AI en Corona is mogelijk gemaakt in samenwerking met
ervaringsdeskundigen uit het veld. Zij delen hun kennis graag, want alleen samen krijgen we
corona onder controle. Overweegt u om AI in te zetten in de strijd tegen COVID-19? Wilt u
weten wat de mogelijkheden zijn en wat er bij komt kijken? U kunt daarvoor de Wegwijzer
AI in de zorg gebruiken. Daarin vindt u informatie over belangrijke wetten, kaders en
normen, kamerbrieven, (onderzoeks)rapporten en praktische handreikingen.
In deze wegwijzer specifiek voor AI en Corona kunt u FAQ’s, publicaties, databronnen en
best practices vinden, maar denk ook aan hulpmiddelen voor het analyseren van informatie
en community's die helpen bij het snel delen van kennis. Deze informatie kunt u gebruiken
naast de informatie die u kunt vinden in de Wegwijzer AI in de zorg.
Bron(nen)
https://www.datavoorgezondheid.nl/wegwijzer-ai-en-corona
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Digitale huisarts biedt oplossing
voor gebieden waar te weinig
huisartsen zijn
Regio
Twente (maar toepassing landelijk)
Sector
Huisartsenzorg
Korte omschrijving
Dokters kunnen via ArtsOnline collega’s van elders uit het land vragen om hun
videospreekuur over te nemen. Aan het platform is een soort marktplaats voor vraag en
aanbod gekoppeld. In Twente zijn hier goede ervaringen mee, zorgverzekeraar Menzis
ondersteunt dit initiatief. Twentse huisartsen kunnen hun videospreekuren laten uitvoeren
door collega’s uit regio’s in het land waar geen huisartsentekort is.
Bron(nen)
https://www.tubantia.nl/enschede/iedere-twentenaar-kan-binnen-vijf-jaar-op-onlineconsult-bij-de-huisarts~ad42ee07/
https://www.skipr.nl/nieuws/twentse-huisartsen-experimenteren-met-marktplaats-vooronline-spreekuren/?daily=1
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Handleiding voor videoconsult
tussen patiënt en zorgverlener
Regio
Amsterdam (maar toepassing landelijk)
Sector
Ziekenhuiszorg (maar toepassing breder)
Korte omschrijving
Het Amsterdam UMC heeft in het wetenschapsblad Nature Medicine een artikel gepubliceerd
dat als een soort handleiding kan fungeren voor videoconsulten tussen patiënt en
zorgverlener. Het AUMC deelt in het artikel zijn kennis en expertise met betrekking tot het
snel, betrouwbaar en veilig voeren van videoconsulten. Kennis waarmee een ziekenhuis in
vier dagen klaargestoomd kan worden voor videoconsulting.
Bron(nen)
https://www.amc.nl/web/nieuws-en-verhalen/verhalen/community/videoconsultingopzetten-in-een-week.htm
https://www.icthealth.nl/nieuws/amsterdam-umc-deelt-kennis-over-videoconsulting/
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0845-0
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Het platform voor en door de zorg
met hulpmiddelen in tijden van
Covid-19
Regio
Landelijk
Sector
Alle
Korte omschrijving
Anderhalve-meter-zorg is een initiatief van AAG. In een tijd dat Covid-19 verregaande
gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van zorgorganisaties, willen wij op een heldere
manier praktische handvatten bieden voor het nieuwe ‘normaal’: de anderhalve-metermaatschappij. Met dit platform van en voor de zorg leveren we met elkaar een bijdrage om
zorgorganisaties te helpen op een veilige en prettige manier de deuren weer te openen voor
bezoekers. Iedereen is welkom om ideeën en initiatieven in te sturen die, binnen de door de
overheid gestelde regels, een normaal mogelijke manier van leven faciliteren.

Bron(nen)
https://www.anderhalvemeterzorg.nl/
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Facultatieve prestatie geeft ruimte
voor maatwerkafspraken in de
regio
Regio
Landelijk
Sector
Ziekenhuiszorg
Korte omschrijving
De NZa wil innovaties in de coronazorg stimuleren met een nieuwe facultatieve prestatie.
Met de facultatieve prestatie verwacht de zorgautoriteit dat zorgverzekeraars en
zorgaanbieders in de medisch-specialistische zorg beter afspraken kunnen maken over
maatwerk in de regio. De NZa ziet dat er andere zorgvragen rondom bijvoorbeeld de
revalidatie van corona-patiënten zijn, met andere behandeltrajecten. De facultatieve
prestatie biedt zorgverzekeraars en zorgaanbieders volop ruimte deze en andere trajecten te
kunnen bekostigen.

Bron(nen)
https://www.skipr.nl/nieuws/nza-wil-met-nieuwe-prestatie-innovatie-coronazorgstimuleren/?daily=1
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/03/kamerbriefaanwijzing-invoeren-facultatieve-prestatie-medisch-specialistische-zorg
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Online screening halveert
wachttijd ggz
Regio
Limburg (maar toepassing landelijk)
Sector
Ggz
Korte omschrijving
Een pilot waarbij een ggz-organisatie met een online vragenlijst cliënten vooraf screent,
wordt voortgezet. De wachtlijsten werden in de testperiode gehalveerd. Volgens de instelling
leidt het systeem tot snellere en betere toeleiding tot passende zorg tegen lagere kosten.
De wachttijd tussen de aanmelding en beoordeling (pre-intake), is door invoering van de
voordeurscreening ruimschoots gehalveerd, zo blijkt uit de cijfers uit de pilot. Het
screeningsrapport bevat uitgebreide informatie over de hulpvraag en de problematiek van de
cliënt. Hierdoor kan een goede inschatting worden gemaakt welke zorg de cliënt nodig heeft.
Teamleiders en psychiaters ervaren de voordeurscreening als behulpzaam en een
waardevolle aanvulling op de verwijzing van de huisarts. Het online karakter van de
screening is in deze tijd van fysieke beperking bovendien een extra voordeel.
Bron(nen)
https://www.skipr.nl/nieuws/online-screening-halveert-wachtlijsten-ggz/?daily=1

