Manifest

De 10 punten van
Wie?

De fax de zorg uit

	De ondertekenaars van dit manifest ondersteunen
Faexit. De fax uit de zorg halen doen we samen, we
helpen elkaar om de transitie naar een veilig en

De fax als technologie is onveilig, achterhaald
en kostbaar. Toch is de fax nog steeds op grote
schaal onderdeel van de dagelijkse praktijk in
de zorg. Vaak gebeurt dit uit gewoonte, terwijl
er veilige en laagdrempelige alternatieven
zijn. De weg naar een fax-loze zorg is geen
technologische uitdaging; het gaat om een
gedragsverandering.
In Nederland wordt in de zorg jaarlijks naar
schatting nog tientallen miljoenen keren gebruik
gemaakt van de fax om patiëntengegevens
te delen, recepten voor te schrijven of om
aanvullende informatie te delen met collega
zorgverleners. Informatie op papier is amper
tot niet herbruikbaar. Daarnaast is er een risico
dat gevoelige informatie niet goed overkomt of
op de verkeerde plaats terecht komt.

Faexit gaat hier verandering in brengen. In de
gecoördineerde beweging die Faexit in gang
zet wordt alle kennis van partijen bij elkaar
gebracht. Er is voor elke situatie waar de fax
gebruikt wordt als communicatiemiddel een
beter alternatief in te richten. Zorgaanbieders
kunnen daarbij kiezen welk alternatief het
beste bij hen en hun ketenpartners past. Faexit
faciliteert en ontzorgt hen bij de implementatie.
Alle partijen in dit manifest maken zich sterk
om een einde te maken aan de fax in de zorg.
Onze gezamenlijke missie; de Nederlandse
gezondheidszorg zonder fax maar met een
eenvoudig, digitaal en veilig alternatief.

digitaal alternatief te realiseren.

Waarom?
	Het versturen van een Fax is in de zorg niet nodig.
Er zijn veiliger, goed werkbare alternatieven.

Wat?
	Faexit maakt overzichtelijk welke werkbare
alternatieven er zijn voor de fax.
	Het aanbod is onafhankelijk; er valt te kiezen in wat
past binnen de eigen systemen, de reeds bestaande
oplossingen en de samenwerking in de keten.
	De alternatieve gegevensuitwisseling is minimaal
elektronisch en herbruikbaar en gestructureerd
waar mogelijk.
	Faexit zorgt voor oplossingen zodat het vinden van
de juiste adressen geen belemmering vormt.

Hoe?
	Faexit biedt landelijke ondersteuning bij de
gedragsverandering die nodig is om afscheid te
nemen van de fax in de zorg.
	Faexit ontzorgt, stimuleert, inspireert en faciliteert
in de hele keten. Zorgverleners veranderen zelf hun

Naam

bestaande werkwijze met de fax;

Datum

Plaats

	Faexit start bij de grootverbruikers van de fax;
ziekenhuizen, huisartsen en apotheken.

Wanneer?
Uiterlijk eind 2024 is de fax de zorg uit.

