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Lot III – Transferdocumentatie
1.1 Context
Het EFRO-1302 project heeft tot doel de digitale communicatie- en gegevensuitwisseling
tussen de leden van het zorgteam (incl. de patiënt) te verbeteren. Hiervoor worden o.a.
oproepen opengesteld waarbij software-aanbieders uitgenodigd worden om mee te werken
aan het ontwikkelen, testen en realiseren van koppelingen met andere softwaresystemen of
met eHealth diensten. Raadpleeg de website www.digitalezorgondersteuning.be voor een
actueel overzicht van de openstaande oproepen.
Via het huidige lot III ‘Transferdocumentatie’ nodigen we software-aanbieders uit om mee te
werken aan een betere digitale gegevensuitwisseling bij een patiëntoverdracht van
de ene zorgsetting naar de andere. Door op die transfermomenten meer in te zetten op
digitale gegevensuitwisseling en overdracht van relevante informatie verbetert de
continuïteit en veiligheid van zorg en kan de zorg meer naadloos verlopen.
Concreet ligt de focus in lot III ‘Transferdocumentatie’ op het verbeteren van een digitale
patiëntoverdracht bij een transfer van thuis naar het ziekenhuis en vanuit het
ziekenhuis naar de thuisomgeving. Bij opname in of ontslag uit het ziekenhuis wordt
een digitaal ‘transferdocument’ aangemaakt in de applicatie van de software-aanbieder met
het oog op de opvolging van de patiënt door een andere zorgverlener (zie figuur hieronder).
Dit transferdocument kan vervolgens via een digitale weg gedeeld worden met andere
zorgverleners.
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1.2 Opdracht
Via deze opdracht motiveren en ondersteunen we software-aanbieders (zie ook 1.3
doelgroep) om via hun software een digitaal transferdocument aan te maken en te
exporteren in minstens PDF-formaat of FIHR-formaat.
Bij het genereren van het transferdocument dient een set aan inhoudelijke sleutelelementen
aan bod te komen. De inhoudelijke sleutelelementen die minstens in het transferdocument
opgenomen dienen te worden, zijn uitgewerkt in een aparte bijlage bij dit oproepdocument
per type transferdocument / software-aanbieder.
We verwachten dat de kandidaat software-aanbieder deelneemt aan een
‘demonstratiemoment transferdocumentatie’ waarop getoond wordt dat de
software in staat is om een digitaal transferdocument aan te maken en te exporteren
volgens de validatiecriteria die van toepassing zijn (zie 1.5 validatiecriteria).
Software-aanbieders die met succes deelnemen aan het ‘demonstratiemoment
transferdocumentatie’ ontvangen een financiële vergoeding (zie ook 1.8 vergoeding).

1.3 Doelgroep
Volgende partijen kunnen deelnemen aan het Lot “Transferdocumentatie”:
•
•
•
•

Software-aanbieders* thuisverpleegkundigen
Software-aanbieders* gezinszorg
Software-aanbieders* kinesitherapeuten en paramedici eerste lijn
Software-aanbieders* huisartsen

1 december 2021 (versie 1)

3/5

EFRO 1302
•

Software-aanbieders* ziekenhuizen

(* Onder software-aanbieders verstaan we aanbieders van commerciële softwarepakketten of zorgen welzijnsorganisaties die een softwarepakket ontwikkelen voor eigen gebruik)

1.4 Toelatingscriteria
Om toegelaten te worden voor deelname aan het Lot “Transferdocumentatie” dient de
software-aanbieder te voldoen aan onderstaande toelatingscriteria.
De software-aanbieder
• behoort tot één van de bovenvermelde doelgroepen (zie 1.3 doelgroep);
• heeft gebruikers in de provincie Limburg en/of andere Vlaamse provincie(s) (cfr.
hefboomfunctie van het EFRO-1302 project naar Vlaanderen)
• heeft de ambitie om (op termijn) het genereren en exporteren van het digitaal
transferdocument in productieomgeving te realiseren en zo bij te dragen tot een
betere digitale afstemming en samenwerking tussen zorg- en welzijnsactoren en de
patiënt in Vlaanderen.

1.5 Validatiecriteria
De software-aanbieder neemt met succes deel aan het ‘demonstratiemoment
transferdocumentatie’ wanneer hij onderstaande validatiecriteria met succes demonstreert
in de software.
1) Het transferdocument kan worden aangemaakt in de software en bevat de
inhoudelijke sleutelelementen, zoals in de resp. bijlage per transferdocument / type
software-aanbieder gedefinieerd.
Bijlage voor software-aanbieders thuisverpleegkundigen (bijlage 1)
Bijlage voor software-aanbieders gezinszorg (bijlage 2)
Bijlage voor software-aanbieders kinesitherapeuten en paramedici 1ste lijn (bijlage 3)
Bijlage voor software-aanbieders huisartsen (bijlage 4)
Bijlage voor software-aanbieders ziekenhuizen (bijlage 5)
2) Het transferdocument kan worden geëxporteerd in minstens PDF-formaat of FIHRformaat. Andere formats zijn toegestaan, maar niet verplicht.
3) Het transferdocument kan via digitale weg gedeeld worden met andere
zorgverleners. Bijvoorbeeld via de hub, kluizen (journaal), eHealth-box, beveiligd
portaal, …
Wanneer deze criteria met succes worden gedemonstreerd komt de software-aanbieder in
aanmerking voor een financiële vergoeding (zie ook 1.9).
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1.6 Bewijsstukken
Minimale vereisten: attest succesvolle deelname aan ‘demonstratiemoment
transferdocumentatie’.

1.7 Timing
Kandidaten die een geldige kandidatuurstelling (zie 1.9) hebben ingediend en die voldoen aan
de toelatingscriteria van het Lot “Transferdocumentatie” (zie 1.4) zullen uitgenodigd worden
voor deelname aan de testen.
De demonstratiemomenten voor het Lot “Transferdocumentatie” zullen aanvangen vanaf 11-2022 en eindigen ten laatste op 30-04-2022. Het precieze tijdstip van de testen met de
geselecteerde kandidaten zal in onderling overleg tussen de software-aanbieder en POM
Limburg bepaald worden.

1.8 Vergoeding
Software-aanbieders die met succes deelnemen aan het ‘demonstratiemoment
transferdocumentatie’ ontvangen een financiële vergoeding.
Deze vergoeding wordt toegekend als volgt:
•

5.000 EUR voor de eerste 8 software-aanbieders die met succes een
transferdocument aanmaken, exporteren en delen, volgens de validatiecriteria.

1.9 Kandidatuurstelling
Alle software-aanbieders die wensen deel te nemen aan deze opdracht dienen in te schrijven
op de initiële openbare kandidatuurstelling. Alle informatie over het kandidaatstellen is
beschikbaar via de website www.digitalezorgondersteuning.be.
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