
 

AcuteLink – focus op communicatie en overdracht voor 

toegankelijkheid acute zorg 

André Fialho en William van Doorn, beiden deelnemers aan de samenwerking AcuteLink. 

André vanuit zijn bedrijf Pact.Care en William als PhD student bij het Academisch 

ziekenhuis van Maastricht. Een samenwerking ontstaan door de hackathon Odyssey 

Momentum vorig jaar. Acute Zorgnetwerk Noord Nederland waren samen met 

ZorgnaZorg en het Martini ziekenhuis bij deze hackathon aanwezig als directe probleem-

eigenaren. 

André en William vertellen het verhaal wat hun motivatie was om mee te doen en waar 

hun idee een verbetering in zorgcoördinatie teweeg kan brengen. 

‘De samenwerking AcuteLink ontstond in aanloop naar de hackathon van 2020. De leden 

van ons team hebben allemaal een achtergrond verbonden aan zorg: van technologie en 

ICT tot zorgverlening. In de hackathon werd een uitdaging rondom de acute zorg 

voorgelegd. Grofweg was de uitdaging om de juiste combinatie van zorgverleners, 

middelen en tijd in Noord Nederland in te zetten voor patiënten om een optimale 

toegankelijkheid van acute zorg te hebben. Ons team nam de uitdaging aan.  

Om grip te krijgen op deze uitdaging, hebben we veel gesprekken gevoerd met een 

diversiteit aan zorgprofessionals. De vraag richtte zich namelijk niet op één zorgdomein 

maar betrof de volledige zorgketen. Het komt nauw om hierin de informatie goed te 

wegen. In alle gesprekken kwam het schakelpunt als kritisch moment naar voren: het 

punt waarop overdracht is van de ene zorgorganisatie naar een andere zorgorganisatie. 

We merkten dat hierin voordeel valt te behalen. 

Bij de overdrachtsmomenten is informatie en communicatie cruciaal. AcuteLink heeft als 

antwoord op de uitdaging een informatieoverdrachtsysteem ontwikkeld: het is een simpel 

systeem waardoor bijv. triagisten van verschillende zorgorganisaties makkelijk met 

elkaar communiceren. Snel en transparant. Via het systeem wordt informatie gedeeld 

over de status van een patiënt en wat het verzoek om vervolgzorg is. Daarnaast kan via 

het systeem gelogd worden: het vastleggen van informatie van de werkzaamheden die 

worden verricht rondom een patiënt. 

Het systeem is gepresenteerd aan de Pilot Zorgcoördinatie en we voeren gesprekken met 

verschillende partijen over de inhoud van het systeem. We hopen het product binnenkort 

in een testfase te brengen: werkt het zoals het gewenst is? We hopen in een kleine regio 

te kunnen beginnen en op basis van deze ervaringen het systeem te ontwikkelen.” 

AcuteLink bestaat uit: André Fialho, William van Doorn, Joao Neto and Sebastian Fuhrhop 

Informatie over AcuteLink vind je op: acutelink.nl 
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