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Waar liggen de 
kansen van  een 
(verpleegkundig) 

dossier? 



1. Dezelfde informatie in 
iedere stap van het 

zorgproces 

2. Standaard wijze van 
werken / borging van 
kwaliteit en veiligheid 

3. Betrokkenheid van de 
patiënt 

4. Eenheid van taal 

0. Digitalisering 
van papier 



0. Digitalisering van papier 



0. Digitalisering van papier 



0. Van papieren overdracht… 



…naar digitale overdracht! 



0. Van whiteboard… 



… naar een digitaal bord! 

Deze slide bevat fictieve 
patiëntinformatie uit een 
testomgeving 



1. Dezelfde informatie in het gehele 
zorgproces 

Alle gegevens eenmalig geregistreerd voor 
meermalig gebruik. 

SEH  Interne 
Geneeskunde 

Dagbeha
ndeling 

Elk specialisme 
heeft een eigen 
‘view’ op het 
patiëntendossier, zo 
dat het eigen proces 
zo optimaal 
mogelijk wordt 
ondersteunt. Vullen van het dossier 

ondersteunen met 
(internationale) classificaties.  

SEH IC Dagbehandeling Verloskunde Neurologie 



2. Standaard wijze van werken / 
borging van kwaliteit en veiligheid 

  

 

  

 ‘Door registraties ten aanzien van gegevens, interventies en zorgresultaten 
zoveel mogelijk gestandaardiseerd vast te leggen, kunnen 
verpleegkundigen en verzorgenden de effectiviteit van hun handelen, zoals 
die in verschillende werkvelden wordt verleend, beoordelen en onderling 
vergelijken. Verpleegkundigen en verzorgenden hebben immers de 
verantwoordelijkheid om kwaliteit van zorg inzichtelijk en meetbaar te 
maken’ (V&VN, 2014).  

 

 Geprotocolleerd werken over alle klinieken heen volgens ((inter)nationale) 
standaarden 

 
 



3. Betrokkenheid van de patiënt 



 



4. Eenheid van taal 

Verpleegkundigen 
Artsen  

(MS, zaalarts, AIOS, 

ANIOS, ZH-arts 
Patiënt 

ICD 10 
… 
…. 

Diagnose 
Uitkomst 
Interventie 

Nanda 
Noc 
Nic 

Nanda 
Noc 
Nic 



Het verpleegkundig proces sneller, 
veiliger en beter geïntegreerd 

Niet ‘alleen’ een implementatie van een dossier, maar een 
grotendeels andere werkwijze! 



Voorbeeld: anamnese 



Voorbeeld: anamnese 

• Informatie vanuit de pre-operatieve 
screening/verpleegkundige intake direct inzichtelijk 
op de Dagbehandeling 

• Anamnese dynamisch aan te passen aan type 
afdeling: dagbehandeling krijgt de korte anamnese 
waarbij enkele items niet hoeven te worden 
ingevuld (bv SNAQ) en niet zichtbaar zijn 

• Vanuit anamnese direct metingen en scorelijsten in 
te vullen, die overal in het dossier zichtbaar zijn 
 



Voorbeeld: diagnose 



Voorbeeld: diagnose 

• Rapporteren via standaard diagnoses (o.b.v. 
NANDA) en de resultaten scoren (o.b.v NOC) 

• Diagnoses blijven gedurende de opname ‘bij de 
patiënt’, ongeacht de overplaatsingen binnen het 
ziekenhuis (bv naar de OK en terug) 

• NOC zorgt voor minder ‘vrije tekst rapportage’ 
(=efficiënter) en een beter inzicht in het herstel van 
de patiënt 
 



Voorbeeld: activiteitenplan 



Voorbeeld: activiteitenplan 

• Door middel van activiteitenplansjablonen direct alle 
acties voor de dag te bepalen voor een bepaalde 
behandeling 

• Plannen per specialisme en/of behandeling te 
selecteren 

• Acties blijven gedurende de opname ‘bij de patiënt’, 
ongeacht de overplaatsingen binnen het ziekenhuis 

• Vanuit acties direct metingen invoeren en scorelijsten 
benaderen 

• Integratie met andere afdelingen: laborant van de 
radiologie kan de activiteiten voor de kliniek al 
invoegen na het onderzoek / postoperatieve 
instructies –> overdracht eenvoudiger en sneller 
 



Voorbeeld: metingen 



Voorbeeld: metingen 

• Metingen zijn voor iedereen overal inzichtelijk 
• Voorbeeld: metingen tijdens de preoperatieve 

screening zijn direct bekend bij de dagopname en 
kunnen worden geverifieerd op de Dagbehandeling 

• Voorbeeld: metingen gaan direct mee in aanvragen 
van aanvullende onderzoeken 
 



Voorbeeld: overdrachtsbrief 



Voorbeeld: overdrachtsbrief 

• Veel informatie direct vanuit het dossier 
opgenomen in de overdrachtsbrief 

• Bij een goede inrichting vraagt dit met name 
verificatie door de verpleegkundige in plaats van 
rapportage 

• Brief kan op papier mee met de patiënt of digitaal 
naar een andere 
zorginstelling/zorgverlener/verpleegkundige 
 



Ervaringen van de 
Dagbehandeling JBZ bij 

de invoering van een 
elektronisch 

patiëntendossier 



De cijfers en kenmerken van 
Dagbehandeling JBZ 

 

• Gemiddelde opnameduur: 4 uur 

• Gemiddelde tijd voor een opname: 15 - 30 minuten 

• Ruim 85 patiënten per dag 

• Zowel snijdend als beschouwend (incl. infuuskamers) 

• Alle specialismen 

• Hoge turnover (streven = 130%) 

• Patiënt heeft soms nog geen verpleegkundige intake gehad (beschouwende 
specialismen) 

• Alle activiteiten op één dag 

• Opname en ontslag op dezelfde dag 

• Voor implementatie HIX; Dagbehandeling: dossier nog volledig op papier. 

 

Daar horen allerlei specifieke uitdagingen en een goede aanpak bij! 

 

 



Voorbereiding op digitaal werken 
Dagbehandeling 

• Deelname aan JBZ-brede werkgroepen (Vpk basisdossier, Planning en 
zorglogistiek, specialisme gebonden werkgroepen) 

• Oprichten brede werkgroep Key-users (alle functies vertegenwoordigd) 

• Inventarisatie leerstijlen 

• Plan van aanpak samen geschreven 

• Scholing key-users 

• Scholing medewerkers door key-users 

• E-learning alle medewerkers + proeve van bekwaamheid 

• Vast agendapunt teamoverleg 

• HiX muur in teamkamer 

• Informatievoorziening aan patiënten (JBZ breed) 

• Inrichting Verpleegkundig Proces (patiëntentoewijzing , dienststart en 
dagstart, visite lopen en overdracht bij en met de patiënt, NANDA NOC NIC) 

• Gereduceerde planning bij livegang (50% - 75% - 100%) 

 

 



Tips / aandachtspunten 

1. Grote overgang van papier naar digitaal → impact op team hoog 
2. Zorgdragen voor goed beschreven werkprocessen per functie 
3. Weinig tijd voor opname –> korte anamnese, voorkeur verpleegkundige 

intake bij POS (ook voor beschouwende patiënten) 
4. Opnametijd per patiënt van 15 minuten naar 30 minuten vanwege 

leercurve en onvoorziene werking (de praktijk is soms toch anders…) 
5. Thuismedicatie vooraf inlezen voor alle patiënten 
6. Goede afspraken maken over jaarrecepten, comedicatie en premedicatie 
7. Ontslag vereenvoudigen – TOP koppelen aan ontslagchecklist 
8. Werkplek dicht bij de patiënt 
9. Voldoende ICT middelen (COW’s, bedside terminals, werkplekken, 

schipholborden) 
10. Blijven verbeteren:  

• standaardisatie activiteitensjablonen (goede afstemming met 
specialismen) 

• Belronde  
• … 
 
 



Medstro.com 

Ook de EPD-
leveranciers zien 

de kenmerken 
van DB/KV 







Samengevat 

• Het elektronisch verpleegkundig dossier biedt grote kansen voor een 
dagbehandeling / kortverblijf: 

- Dezelfde informatie in iedere stap van het zorgproces 

- Standaard wijze van werken / borging van kwaliteit en veiligheid 

- Betrokkenheid van de patiënt 

- Eenheid van taal 

 

• De invoering en/of optimalisatie vraagt grote aandacht bij de medewerkers 
van de afdeling en een goede samenwerking met andere afdelingen 

 

 

 



….en als laatste 

Roger van Driel:  roger.v.driel@catharinaziekenhuis.nl 
Huibert Bouthoorn:  h.bouthoorn@jbz.nl 


