Erasmus MC: Onderzoek naar EPD gebruik (Nederlands)
. Stap 1: Informatie over jou (deel 1 van 3)
K101.

KLAS Research helpt het Erasmus MC met het verzamelen en analyseren van alle
antwoorden. KLAS moet je via je microsectienummer kunnen identificeren voor
interne doeleinden en voor de betrouwbaarheid van het onderzoek. Jouw identiteit
zal echter niet zonder toestemming worden vrijgegeven aan je organisatie in
combinatie met de resultaten van deze enquête. Als je meer wilt weten over hoe
KLAS jouw persoonlijke gegevens verwerkt en beschermt, bekijk dan het Privacy
Beleid.
Geef hieronder aan of je wilt dat jouw organisatie je identiteit ziet in combinatie met
je antwoorden:
Deel mijn identiteit
Deel mijn identiteit niet

K102. Contactgegevens
*Verplicht
Microsectienummer*

K103.

Klinische achtergrond*
Medisch Specialist
Arts-assistent in opleiding
Arts-assistent niet in opleiding
Coassistent

Verpleegkundig Specialist
Physician assistant
Specialistisch verpleegkundige
Verpleegkundige
Anders (gelieve te specificeren)

K105.

Aantal jaren dat je als zorgverlener werkt (inclusief opleiding)?
0–4 jaar
5–14 jaar
15–24 jaar
25+ jaar

K107.

Locatie(s) waar je werkzaam bent:
Erasmus MC, Centrumlocatie
Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis
Anders (gelieve te specificeren)

K108.

Hoeveel uur per week besteed je gemiddeld aan zorgverlening (exclusief
administratie)?
<20 uur per week
20–39 uur per week
40–60 uur per week
60+ uur per week

Stap 2: Vertel ons hoe je het EPD: HiX gebruikt (Deel 2 van 3)
. Stap 2: Vertel ons hoe je het EPD: HiX gebruikt (Deel 2 van 3)

K202.

Specialisme (Selecteer er één)

K203. Anders (gelieve te specificeren)

K204.

Gebied van verpleegkundige zorg
(selecteer één optie)

K205. Anders (gelieve te specificeren)

K206.

Aantal jaren dat je dit EPD: HiX gebruikt in het Erasmus MC
1

2

3

Jaren dat je dit EPD:
HiX gebruikt

K207.

Ben je het eens?
Zeer
mee
oneens

Oneens

Niet
oneens
of eens

Eens

Zeer
mee
eens

Wist niet dat
dit
aangeboden
Niet
werd
deelgenomen

Mijn eerste HiX
training heeft mij
goed voorbereid op
hoe ik dit EPD moet
gebruiken.

Zeer
mee
oneens

Oneens

Niet
oneens
of eens

Eens

Zeer
mee
eens

Wist niet dat
dit
aangeboden
Niet
werd
deelgenomen

Over het algemeen
is de doorlopende
HiX
training/instructie
nuttig en effectief.
HiX Tips and Tricks
en online
trainingsmateriaal is
nuttig en effectief
Persoonlijke HiX
training is nuttig en
effectief

K208. Zou je meer EPD training/ondersteuning willen?
Ja
Nee

K209. Welke van de volgende op es omschrij het beste waarom je meer EPD

training/ondersteuning zou wensen?
Ik heb dringend behoefte aan meer training om vaardiger te zijn.
Ik zou meer training waarderen om vaardiger te worden.
Ik ben behendig met het EPD maar zou wel meer training willen
Anders (gelieve te specificeren)

UI81191. Waar ligt je specifieke trainingsbehoefte?

K210. Welke van de volgende op es omschrij het beste waarom je geen EPD

training/ondersteuning zou wensen?
Ik ben vaardig genoeg om het EPD te werken en heb geen extra training nodig.

Ik heb weinig vertrouwen in de kwaliteit van de training, dus ik wil geen extra
training.
Training kost teveel tijd.
Ik wil wel training volgen, maar alleen als ik daar voor betaald word.
Anders (gelieve te specificeren)

K604. Hoeveel uur per jaar besteed je gemiddeld aan follow-up training of ander

soort onderwijs m.b.t. HiX functionaliteiten (inclusief het lezen van tips & tricks, leren
van collega's en deelname aan officiële training)?
0 uur
1–2 uur
3–5 uur
6–10 uur
11–15 uur
16–20 uur
20+ uur

K211. Gebruik je de volgende personalisatie tools?
Ja
Persoonlijke
standaardteksten
Persoonlijke
Lijstsjablonen (in o.a.
consult)
Ordersets
Favorietenlijst met
orders
Sneltoetsen
Filters
Gepersonaliseerde layout waar mogelijk
Invoercontext
Persoonlijke
rapportweergaven

Nee

Wist niet dat dit
bestond

Ja

Wist niet dat dit
bestond

Nee

Activiteitenplan
sjablonen

Q63. Eventuele toelichting:

K216.

Hoe documenteer je?

(Selecteer alles wat van toepassing is)

Ik voer zelf direct mijn verslaglegging in
Ik gebruik gepersonaliseerde standaardteksten
Ik gebruik spraak herkenning
Iemand anders helpt mij mijn documentatie in te vullen (secretariële ondersteuning)
Ik dicteer

K606.

Voer je je eigen orders in?
Ja, altijd
Ja, meestal
Nee, meestal worden de orders aangevraagd en geaccordeerd door een collega
Nee, meestal plaatst iemand anders de orders en teken/accordeer ik ze

K218. Welk percentage van de verslaglegging kun je tijdens of direct na poliklinisch

patiëntcontact afronden?
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toepassing

K219. Welk percentage van de verslaglegging kunt u tijdens of direct na een visite in

de kliniek afronden?
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toepassing

Klinische
patiëntcontacten

K605. Ben je het eens?
Zeer mee
oneens

Oneens

Niet oneens
of eens

Eens

Zeer mee
eens

De tijd die ik besteed
aan informatie
vastleggen in het EPD
is acceptabel

K609. Hoeveel uur per week besteed je aan registreren in HiX tijdens je normale

werkuren?
0–5 uur
6–15 uur
16–25 uur
25+ uur

K220. Hoeveel uur per week ben je kwijt aan verslaglegging buiten normale

werktijden volgens rooster? (Dus in avonden, weekenden en na diensten etc.)?
0–5 uur
6–15 uur
16–25 uur
25+ uur

UI81192. Ben je het eens met de volgende stellingen?

Zeer mee
oneens

Oneens

Niet oneens
of eens

Eens

Ik begrijp dat
gegevens, zoals
allergieën, medicatie
en vitale gegevens
moeten worden
ingevoerd in de
daarvoor bestemde
velden om hergebruik
mogelijk te maken
(gestructureerde
registratie)
De organisatie heeft
heldere afspraken
gemaakt rondom
eenduidige en
gestructureerde
registratie
Ik weet voor welke
doeleinden de door mij
ingevulde gegevens
kunnen worden
hergebruikt
In mijn organisatie is
eenduidige en
gestructureerde
verslaglegging
vanzelfsprekend
Gestructureerd
registreren kost mij
meer tijd dan
registreren in vrije
tekst
Ik wil zoveel mogelijk
beschikbare gegevens
hergebruiken
Ik registreer zoveel
mogelijk gegevens
gestructureerd
De mensen op mijn
afdeling zijn digitaal
vaardig genoeg

UI931910. Waarom en wanneer registreer je niet gestrucureerd?

Zeer mee
eens

Laatste Stap: Vertel ons jouw ervaringen (Deel 3 van 3)
. Laatste Stap: Vertel ons jouw ervaringen (Deel 3 van 3)
K301. Ben je het eens met de volgende stellingen?
Dit EPD...

Zeer mee
oneens
...stelt mij in staat
hoogwaardige zorg te
leveren.
...maakt mij zo
efficiënt mogelijk
...is beschikbaar
wanneer ik het nodig
heb (bijna geen
downtime door
storingen of
onderhoud)
...heeft de
functionaliteit die ik
verwacht voor mijn
specialisatie
...biedt de systeem
integratie die ik
verwacht binnen het
Erasmus MC
...biedt de systeem
integratie die ik
verwacht met externe
organisaties

...heeft de snelle
reactietijd die ik
verwacht

Oneens

Niet
oneens of
eens

Eens

Zeer mee Niet van
eens
toepassing

verwacht
...Is makkelijk om mee
te leren werken

Zeer mee
oneens

Oneens

Niet
oneens of
eens

Eens

Zeer mee Niet van
eens
toepassing

...biedt de analyses,
kwaliteitsaspecten en
verslaglegging die ik
nodig heb
...houdt mijn patiënten
veilig
...stelt mij in staat om
zorg te leveren waarin
de patiënt centraal
staat

K302. Uitgebreide opmerkingen over jouw EPD-tevredenheid

K303. Ben je het eens?
Zeer mee
oneens

Oneens

Niet oneens
of eens

Eens

Zeer mee
eens

Eens

Zeer mee
eens

Patiënt informatie en
uitslagen zijn makkelijk
te raadplegen en
duidelijk
Waarschuwingen in
HiX helpen om fouten
in zorgverlening te
voorkomen

K306. Ben je het eens met de volgende stellingen?
Zeer mee
oneens
Onze EPD leverancier
ChipSoft heeft een
kwalitatief
hoogwaardig EPD
ontwikkeld

Oneens

Niet oneens
of eens

Zeer mee
oneens

Oneens

Niet oneens
of eens

Eens

Zeer mee
eens

Onze organisatie
heeft goed werk
verricht bij het
implementeren van het
EPD
Ik heb persoonlijk
goed werk verricht in
het onder de knie
krijgen van het EPD.

Comments
K501. Je hebt aangegeven erg tevreden te zijn. Wat denk jij dat je anders doet dan

collega’s waardoor je beter met het EPD kan werken?

K610. Wat zijn de belangrijkste verbeteringen die je in de afgelopen 12 maanden

hebt gezien?

K502.

Als je morgen 3 dingen mocht verbeteren aan het EPD, wat zou je dan verbeteren?
Verbetering 1
Verbetering 2
Verbetering 3

K503. Overige gerelateerde opmerkingen en/of overwegingen:
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