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1.1 Context
Software-aanbieders voor kinesitherapeuten en paramedici (diëtisten, logopedisten,
ergotherapeuten,…) worden uitgenodigd deel te nemen aan verschillende opdrachten van
diensten voor onderzoek en ontwikkeling, waaronder ‘Lot 3: Transferdocumentatie’.
Raadpleeg de website www.digitalezorgondersteuning.be voor het oproepdocument.
Via de opdracht ‘Lot 3: Transferdocumentatie’ motiveren en ondersteunen we softwareaanbieders om via hun software een digitaal transferdocument aan te maken en te
exporteren.
Onderstaande validatiecriteria zijn van toepassing voor software-aanbieders voor
kinesitherapeuten en paramedici.

1.2 Validatiecriteria voor software-aanbieders
De software-aanbieder neemt met succes deel aan het ‘demonstratiemoment
transferdocumentatie’ wanneer hij onderstaande criteria met succes demonstreert in de
software.

1.2.1 Aanmaken van het transferdocument
Het transferdocument kan worden aangemaakt vanuit het Elektronisch Dossier en omvat
minstens de hierna vermelde sleutelelementen voor de opvolging van de patiënt
door een andere zorgverlener of met het oog op een ziekenhuisopname:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

administratieve gegevens van de patiënt
administratieve gegevens van het zorgteam
anamnese
huidige (gekende) diagnoses
lijst & beschrijving v/d huidige zorgverstrekking
meest recente evaluaties (indien beschikbaar)
10 laatste observaties (indien beschikbaar)
de waardes van de vitale parameters van de laatste maand of de laatste 10
meetpunten (indien beschikbaar)
contactgegevens van de paramedici die instaan voor de zorg

Het ontbreken van één van bovenstaande elementen houdt in dat het criterium “FAILED” is.
De software-aanbieder mag de manier waarop hij dit criterium implementeert echter vrij
kiezen.
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1.2.2 Exporteren van het transferdocument
De software moet in staat zijn om het transferdocument ten minste in PDF-formaat (getagd
als "Transfer Report") of FHIR-structurering te exporteren. Andere formats zijn toegestaan,
maar niet verplicht.
Het ontbreken van één van bovenstaande elementen houdt in dat het criterium “FAILED” is.

1.2.3 Digitaal delen van het transferdocument
Het transferdocument moet via digitale weg gedeeld worden met andere zorgverleners.
Bijvoorbeeld via de hub, kluizen (journaal), eHealth box, beveiligd portaal, …
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