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Abstract 
 

� Probleemstelling 

Het voorkomen van medicatiefouten is voor gezondheidsinstellingen een belangrijke 

zorg. Steeds meer nemen ziekenhuizen het initiatief om de kwaliteit van de 

farmaceutische zorgverstrekking te optimaliseren en gaan ze op zoek naar 

vernieuwingen om dit doel te bereiken. Eén van die vernieuwingen is automatisering. 

De implementatie van een elektronisch voorschrijfsysteem gaat onvermijdelijk gepaard 

met veranderingen in de werkgewoonten van artsen, verpleegkundigen en apothekers. 

 

� Doelstelling 

De doelstelling van dit onderzoek is een beeld te schetsen over de mate van 

tevredenheid bij artsen en verpleegkundigen die met dit nieuwe systeem werken.  

 

� Methode 

Om hierin inzicht te krijgen werd het onderzoek gevoerd aan de hand van vragenlijsten. 

Er werden verschillende items van een elektronisch voorschrijfsysteem, zoals het 

softwarepakket, de satisfactie, de systeemmogelijkheden, het leerproces en de 

ondersteuning bevraagd. 

 

� Resultaten 

De gebruikers zijn algemeen tevreden met de informatie die het systeem biedt en de 

duidelijkheid en volledigheid van het voorschrift.  

Vooral de tijdsbesteding en de impact van het elektronisch voorschrijfsysteem  op de 

workflow vormen een minpunt. Deze aspecten voldoen niet aan de verwachtingen. 

 

� Conclusie 

Uit de resultaten kan men besluiten dat drie dimensies een rol kunnen spelen bij de 

tevredenheid van gebruikers. Deze zijn het tijdsaspect, de medicatieveiligheid en de 

organisatie en impact op de workflow. 
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Abstract 
 

� Background 

Preventing medication errors is an important care to health institutions. More and more 

hospitals take initiative to improve the quality of their pharmaceutical caring and look 

for renovations to accomplish their goal. One of these renovations is automation.  

Implementing an electronic ordering system can not go without some significant 

changes in the workflow of physicians, nurses and pharmacists.  

 

� Objective 

The goal of this research is to create an image of the satisfaction rate with physicians 

and nurses who work with this new system.   

 

� Method 

The research was executed using questionnaires. Questions were dedicated to different 

aspects of the electronic ordering system, such as the software, the satisfaction, the 

potential of the system, the learning process and the support.  

 

� Results 

In general, users are satisfied with the information that the system provides and the 

clarity and completeness of the order.   

Especially time issues and the influence of the electronic ordering system on the 

workflow are negative items. These items do not comply with the expectations. 

 

� Conclusion 

From the results one can conclude that three dimensions play an important role in the 

satisfaction of the users. These are: the time issue, the medication safety and the 

organisation and influence on the workflow.  
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Inleiding 
 

Wie in de gezondheidssector is niet bekommerd om het garanderen van een 

kwaliteitsvolle en resultaatgerichte zorg? Vandaag de dag besteden 

gezondheidsvoorzieningen reeds veel aandacht aan het verbeteren van de kwaliteit van 

hun dienstverlening. 

Medicatieveiligheid is een belangrijk aspect in het bieden van een efficiënte 

zorgverlening. De behandeling van een patiënt beperkt zich niet tot de zorgen aan het 

bed van de zieke, maar wordt voornamelijk gestuurd door de farmaceutische 

zorgverlening die in de therapie opgenomen wordt.  

Toedienen van medicatie is voor een verpleegkundige vanzelfsprekend, het behoort tot 

de dagdagelijkse taken. Aan de toediening gaat natuurlijk het opstellen van een 

voorschrift vooraf. Dit is de taak van de arts. Men zou dus kunnen stellen dat het 

startpunt van een geneesmiddelenproces zich bij de arts situeert die het voorschrift 

opstelt. Het voorschrijven van een order is het punt waar de klinische plannen voor de 

patiënt gefinaliseerd worden en vertaald worden naar de te ondernemen actie. Het 

geneesmiddelenproces kan op het eerste zicht eenvoudig lijken, maar eigenlijk hebben 

we hier te maken met een complex proces waar heel wat personen zoals de arts, de 

apotheker en de verpleegkundige bij betrokken zijn en elk hun verantwoordelijkheid 

hebben. Omdat elk startpunt van een bepaald proces een grote invloed uitoefent op de 

verdere ontwikkeling ervan, krijgt de voorschrijffase in het medicatieproces steeds meer 

aandacht.  

Men gaat daarom op zoek naar vernieuwingen om het voorschrijfproces te verbeteren. 

Door de mogelijkheden en de vooruitgang in technologie en wetenschap wordt 

informatisering beschouwd als een belangrijk instrument om de kwaliteit van zorg te 

optimaliseren. Daarom groeide de interesse in het onderwerp elektronisch 

voorschrijven.  

Meer en meer ziekenhuizen lijken overtuigd van de meerwaarde van informatisering en 

zetten bijgevolg de stap naar een elektronisch voorschrijfsysteem. Ook in het ziekenhuis 

AZ Groeninge Kortrijk werd een elektronisch voorschrijfsysteem geïmplementeerd en 

dit wekte mijn interesse in het onderwerp. Het lijkt mij interessant na te gaan hoe de 

automatisering de kwaliteit en efficiëntie van zorgverlening kan beïnvloeden.  
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Welke positieve effecten zijn waar te nemen en wat houdt de implementatie van 

dergelijk systeem in? 

De omschakeling van manuele naar geautomatiseerde taken is op zich een grote 

verandering, maar het betekent eveneens een aanpassing in de werkgewoonten van 

gezondheidsmedewerkers. Men moet zich een nieuwe manier van werken aanmeten. 

Elke verandering gaat gepaard met voorstanders en tegenstanders. Het is dus ook 

interessant om de tevredenheid bij gebruikers te onderzoeken zodat men het systeem 

nog beter kan afstellen op de noden van al wie ermee geconfronteerd wordt. 

Het onderwerp elektronisch voorschrijfsysteem is bestudeerd aan de hand van een  

literatuur- en een praktijkonderzoek. In de literatuurstudie wordt het elektronisch 

voorschrijfsysteem en de implementatie ervan nader onderzocht en omschreven. Het 

onderzoek werd uitgevoerd in het AZ Groeninge ziekenhuis. Aan de hand van een 

vragenlijst werd gepeild naar de tevredenheid van de gebruikers. 

 

De scriptie is opgebouwd in twee delen. Het eerste deel omvat de literatuurstudie waarin 

het elektronisch voorschrijfsysteem en de implementatie ervan in twee hoofdstukken 

wordt beschreven. In een eerste hoofdstuk wordt het begrip ‘elektronisch 

voorschrijfsysteem’ en zijn werking uitgediept. Ook de verschillende soorten systemen 

komen hier aan bod. Daarna volgt een overzicht van de voordelen die een elektronisch 

systeem kan bieden. De rol die een elektronisch systeem kan spelen in de 

medicatieveiligheid wordt hier nader bekeken. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een 

beschouwing. In een tweede hoofdstuk wordt de implementatie van een elektronisch 

voorschrijfsysteem toegelicht. Op de eerste plaats worden de hinderende factoren 

besproken. Aspecten als de weerstand bij artsen, de kostprijs en de status van 

commerciële systemen worden hier behandeld. Vervolgens worden voor deze factoren 

mogelijke oplossingen aangegeven. Daarna vindt u een aantal aanbevelingen en 

overwegingen die voorafgaan aan de implementatie en het selectieproces. Tot slot 

komen enkele succesfactoren aan bod. 

Het tweede deel van de scriptie bestaat uit een praktijkonderzoek waarin enerzijds de 

implementatie van het elektronisch voorschrijfsysteem wordt beschreven en anderzijds 

gepeild wordt naar de tevredenheid van de eindgebruikers. Ook dit deel bevat twee 

hoofdstukken.  
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In een eerste hoofdstuk wordt een beknopte omschrijving gegeven van het project in het 

algemeen ziekenhuis waar het elektronisch systeem werd geïmplementeerd.  

Hierbij worden de doelstellingen omschreven en volgt er een overzicht van de 

verschillende modules die het systeem bevat. Tenslotte wordt de meerwaarde van het 

project beschreven. Het tweede hoofdstuk handelt over het eigenlijke onderzoek. Na een 

inleidend deel waarin de probleemstelling en de onderzoeksopzet zijn beschreven, 

worden de resultaten van de vragenlijst in een beschrijvende analyse weergegeven. 

De scriptie wordt afgesloten met een algemeen besluit. 
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HOOFDSTUK 1  

HET ELEKTRONISCH VOORSCHRIJFSYSTEEM 

 
1.1. Inleiding 

 

Toen in 1999 het rapport ‘To err is human’ door het Institute of Medecine werd 

vrijgegeven, waren medewerkers uit de gezondheidssector minder verrast dan het 

algemene publiek. In het rapport werd namelijk gesteld dat medisch personeel fouten 

maakt waarvan sommige verregaande gevolgen kunnen hebben. Naar aanleiding van het 

rapport gingen heel wat stemmen op die aandrongen op verandering. Het zijn 

voornamelijk medicatiefouten die het risico op morbiditeit en mortaliteit bij 

gehospitaliseerde patiënten het meest verhogen.  

Het idee kwam dan ook om elektronische voorschrijfsystemen in te voeren. Sommigen 

spreken zich hier positief over uit terwijl anderen nogal sceptisch staan tegenover een 

elektronisch voorschrijfsysteem als de oplossing voor het probleem van medicatiefouten 

( Sengstack & Gugerty, 2004). 

In dit hoofdstuk leest u wat een elektronisch voorschrijfsysteem inhoudt en welke 

voordelen het kan brengen in de gezondheidszorg. Hier wordt dieper ingegaan op de rol 

van een elektronisch voorschrijfsysteem op de medicatieveiligheid. 

 

1.2. Het begrip elektronisch voorschrijfsysteem 

 

Een elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) of in het Engels ‘computerized physician 

order entry’ (CPOE) is een computerapplicatie die artsen toelaat om orders in te 

brengen in een computer en vervangt op die manier het handgeschreven voorschrift  

(Kaushal, Shojania, Bates, 2003; Doolan & Bates, 2002). 

Er bestaan veel definities van een EVS. De ‘American Hospital Association’ definieert 

EVS als een systeem dat artsen toelaat een of meerdere soorten medische orders direct 

in te brengen zodat deze orders elektronisch overgebracht kunnen worden naar de 

verplegende of andere diensten ( AHA 2000 geciteerd door Chaiken, 2001). 
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In de definitie die Kaushal, Shojania en Bates (2003) gebruiken in hun studie, verwijzen 

ze naar een variëteit van computergebaseerde systemen die een aantal 

gemeenschappelijke kenmerken hebben in verband met het automatiseren van het 

medisch voorschrijfproces en die gestandaardiseerde, leesbare en zo volledig mogelijke 

voorschriften verzekeren. 

 

1.3. De werking van het elektronisch voorschrijfsysteem 

 

Dit geautomatiseerd systeem omvat een patiëntenbestand met de actuele medicatiestatus 

per patiënt (Berg, Machielsen, Huisman, 2002). De artsen kunnen op verschillende 

computers en locaties hun medicatieopdracht ingeven op een digitaal formulier en 

nadien dit recept afdrukken of elektronisch verzenden naar de apotheek (Doolan & 

Bates, 2002; Berg et al., 2002). In het laatste geval is een koppeling van het  

informatiesysteem van het ziekenhuis aan dat van de apotheek noodzakelijk ( Berg et 

al., 2002). 

Ook een ander bevoegd persoon zoals een verpleegkundige of een arts-assistent kan een 

elektronisch order opstellen maar in dit geval moet de arts die de 

eindverantwoordelijkheid draagt het order valideren vooraleer het kan worden 

uitgevoerd ( Doolan & Bates, 2002). 

Dit geautomatiseerd systeem is geen alleenstaande applicatie maar eerder een onderdeel 

van een klinisch of ziekenhuisinformatiesysteem (California Healthcare Foundation 

[CHCF], 2000). 

 

1.4. De soorten elektronische voorschrijfsystemen 

 

Elektronische voorschrijfsystemen verschillen onderling naargelang de mogelijkheden 

die ze bieden. Een onderscheid kan gemaakt worden tussen drie soorten systemen. Ten 

eerste de basissystemen die enkel medicatie vastleggen, ten tweede systemen met 

medicatiebewaking en tenslotte de meer geavanceerde systemen met 

beslissingsondersteuning (Bartelink & van der Sijs, 2003; Chaiken, 2001). 
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Bij een basissysteem ligt de focus op ordercommunicatie, namelijk het inbrengen van 

een order en de transmissie ervan naar een andere dienst (CHCF, 2000; Chaiken, 2001). 

Een systeem met medicatiebewaking voorziet de arts van advies in verband met de 

medicatiedosis, de toedieningsweg en de frequentie van toediening (Kaushal et al., 

2003).  

Ze hebben een rekenmodule en kunnen de dosis berekenen op basis van de leeftijd en 

het gewicht van de patiënt. Daarnaast geeft het programma ook mogelijke interacties 

weer tussen de verschillende medicatie en waarschuwt de arts indien de patiënt 

allergisch is aan de voorgeschreven medicatie (Bartelink & van der Sijs, 2003; CHCF, 

2000; First Consulting Group [FCG], 2003). Het geeft relevante laboresultaten weer en 

controleert eveneens op interacties met de voorgeschreven medicatie. Een dergelijk 

systeem genereert bewakingssignalen en waarschuwt de arts voor mogelijke problemen 

( CHCF, 2000, FCG, 2003).  

Een systeem met beslissingsondersteuning kan aan de arts bijvoorbeeld een 

geneesmiddel met de bijhorende dosis voorstellen en dit op basis van 

medicatierichtlijnen en populatiestatistieken of kennis van experts ( Bartelink & van der 

Sijs, 2003).  

 

De grens tussen een systeem met medicatiebewaking en een beslissingsondersteunend 

systeem is niet eenduidig.  

Bates et al. (2001) omschrijven een systeem met medicatiebewaking als een ander type 

of een onderdeel van beslissingsondersteuning. Kaushal et al. (2003) maken een 

onderscheid tussen basis beslissingsondersteuning die advies geeft over dosis, 

frequentie en toedieningsweg en een meer verfijnde ondersteuning die controleert op 

allergieën en interacties met andere geneesmiddelen en laboresultaten. In het algemeen 

spreekt men eerder van beslissingsondersteunende systemen.  

De verschillen in de mogelijkheden van de EVS-systemen maken een vergelijking van 

de ervaringen in ziekenhuizen moeilijk ( Chaiken, 2001). 
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Een belangrijke voorwaarde om beslissingsondersteuning te bieden is de koppeling van 

de vereiste informatie aan het elektronisch voorschrijfsysteem. Dit veronderstelt de 

aanwezigheid van een elektronisch medisch dossier. Volgens Bates et al. (2001) zijn 

deze gegevens veelal elektronisch beschikbaar maar zijn ze niet toegankelijk of kan de 

informatie niet worden samengebracht door format of verkeerde gegevensvorm en 

interface of conversieproblemen.  

Het is de ingebouwde actieve feedback die uiteindelijk het grootste verschil maakt in 

patiëntenzorg (Chaiken, 2001). 

 

1.5. De voordelen van het elektronisch voorschrijfsysteem 

 

Een elektronisch voorschrijfsysteem kan op verscheidene vlakken voordelen bieden.  

Ten eerste het reduceren van het aantal medicatiefouten, ten tweede meer 

standaardisatie van de zorgverlening en ten derde procesverbetering en een meer 

efficiënte zorgverlening. 

 

1.5.1. Reductie van het aantal medicatiefouten 

 

Medicatiefouten zijn niet ongewoon in ziekenhuizen en vormen de grootste oorzaak van 

ongewenste problemen bij gehospitaliseerde patiënten (Nightingale, Adu, Richards, 

Peters, 2000; Sengstack & Gugerty, 2004). 

Vooraleer dieper in te gaan op medicatieveiligheid worden eerst enkele begrippen en 

hun onderlinge relatie verduidelijkt. 

 

1.5.1.1. Medicatiefouten en ADE’s 

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen medicatiefouten en adverse drug events 

(ADE’s). 

De definities ondergingen de laatste jaren wijzigingen met als gevolg dat er geen 

standaarddefinitie voor handen is en verschillende studies niet steeds dezelfde invulling 

geven aan deze begrippen (Bobb et al., 2004). 
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Medicatiefouten kunnen gedefinieerd worden als fouten die voorkomen tijdens het 

proces van voorschrijven, transcriptie, verdeling en toediening van medicatie (Kaushal 

et al., 2003; Bates et al., 1999). 

Medicatiefouten kunnen al dan niet of in verschillende mate schade toebrengen aan een 

patiënt. Ten eerste speelt het een rol of de fout de patiënt al dan niet bereikt, ten tweede 

of de patiënt al dan niet schade heeft opgelopen en ten derde hoe ernstig de opgelopen 

schade is (Kaushal et al., 2003).  

Een adverse drug event of ongewenst probleem ten gevolge van medicatiegebruik is elk 

onverwacht en ongewenst antwoord op de gebruikelijke dosis van een geneesmiddel die 

wordt toegediend en die schade toebrengt aan de patiënt (Oren, Shaffer, Guglielmo, 

2003). 

Een medicatiefout kan leiden tot een ADE maar dit is niet noodzakelijk. Anderzijds 

worden niet alle ADE’s veroorzaakt door medicatiefouten. De grote meerderheid van 

medicatiefouten resulteert niet in schade aan de patiënt (FCG, 2003). 

Adverse drug events geassocieerd met een medicatiefout worden verondersteld 

vermijdbaar te zijn, deze niet veroorzaakt door een medicatiefout daarentegen zijn vaak 

niet vermijdbaar (Kaushal et al., 2003; Kaushal & Bates, 2002). 

Potentiële ADE’s zijn medicatiefouten met een significante kans om schade toe te 

brengen aan een patiënt. Deze fouten worden ofwel opgevangen ofwel bereiken ze toch 

de patiënt zonder schade toe te brengen (Kaushal & Bates, 2002).  

 

 
 

Figuur 1:  Relatie tussen medicatiefouten en ADE’s (Kaushal & Bates,  2002, pp.261) 
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1.5.1.2. Incidentie 

 

Hoewel verscheidene wetenschappelijke publicaties aantonen dat medicatiefouten 

regelmatig voorkomen, kan men een precies aantal moeilijk determineren (Berg et al., 

2002; Kaushal et al., 2003). 

De verschillende percentages in frequentie en type fouten zijn een gevolg van het 

hanteren van een verschillende definitie en zijn eveneens afhankelijk van de gebruikte 

methode om ze te detecteren (Berg et al., 2002; Kaushal et al., 2003; Bobb et al., 2004). 

De resultaten van de verschillende studies kunnen wel een idee geven van de omvang 

van het probleem. De incidentie ADE’s bij gehospitaliseerde patiënten varieert tussen 

de 2 en 7 per 100 opnames (Kaushal et al., 2003). In een ADE- preventiestudie 

uitgevoerd door Bates et al. (1995) was de incidentie bijvoorbeeld 6,5 ADE’s op 100 

gehospitaliseerde volwassen patiënten. Ongeveer een derde van de ADE’s zijn 

geassocieerd met een medicatiefout en worden daarom verondersteld vermijdbaar te zijn 

( Kaushal & Bates, 2002). 

 

1.5.1.3. Medicatiefouten in het geneesmiddelenproces 

 

Het geneesmiddelenproces is het traject van voorschrijven, transcriptie, distributie en 

toedienen van medicatie. Hoewel in alle stappen van het proces fouten kunnen gemaakt 

worden, blijkt dat medicatiefouten die resulteren in vermijdbare ADE’s zich gewoonlijk 

voordoen tijdens het voorschrijven ( Bobb et al., 2004; Bartelink & van der Sijs, 2003; 

Nightingale et al., 2000; FCG, 2003; Kaushal & Bates, 2002). 

In een studie naar vermijdbare ADE’s uitgevoerd door Bates et al. (1995) deden 56% 

van de fouten zich voor tijdens het voorschrijven, 6% tijdens de transcriptie, 4% tijdens 

het klaarzetten van medicatie en 34% tijdens de administratie.  

Een groot deel van voorschrijffouten kan worden toegeschreven aan onvoldoende 

medicatiekennis. Vooral doseringsfouten zijn de meest voorkomende vermijdbare 

medicatiefouten die tot een ADE kunnen leiden.  

In een studie naar de epidemiologie van voorschrijffouten uitgevoerd door Bobb et al. 

(2004) bleek dat meer dan een derde van de klinisch belangrijke voorschrijffouten het 

gevolg waren van een doseringsfout.  
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Naast doseringsfouten kunnen voorschrijffouten ook het gevolg zijn van een foutieve 

keuze van het geneesmiddel, de toedieningsweg, de vorm, de frequentie en het tijdstip 

van toediening.  

Deze fouten ontstaan omdat de arts op het moment van voorschrijven geen relevante 

informatie heeft met betrekking tot het medicament zoals de indicaties, de contra-

indicaties en de interacties. Hij beschikt ook niet over informatie omtrent de patiënt 

zoals allergieën, andere ingenomen medicatie en laboresultaten (Nightingale et al., 

2000; CHCF, 2000). 

 

Handgeschreven voorschriften kunnen tot fouten leiden. Orders worden tot nog toe uit 

traditie en wettelijke bepalingen altijd met de hand geschreven. Volgens Thornton, 

Simon en Mathew (1999) is dit een ongecontroleerd proces dat gevoelig is voor 

verwarring als gevolg van een onduidelijk handschrift, een foutieve spelling of een 

onduidelijkheid in het schrijven van medicatiedosis. Mondelinge en schriftelijke orders 

worden vaak overgeschreven door verpleegkundigen en apothekers. Hierin schuilt het 

gevaar voor misinterpretatie en transcriptiefouten (Thornton et al., 1999; CHCF, 2000). 

 

Het voorschrijven is een kritische stap in het behandelingsproces van een patiënt.  

Een interventie op dit punt kan een belangrijke impact hebben op het vermijden van 

medicatiefouten.  

In vergelijking met de handgeschreven methode structureert en verbetert een 

elektronisch systeem het voorschrijfproces en genereert op die manier een compleet, 

accuraat, eenduidig en leesbaar order ( Bates et al., 1999; Ballentine, Kinnaird, Wilson, 

2003; Thornton et al., 1999; CHCF, 2000). 

Dankzij een geautomatiseerd systeem krijgt de arts relevante informatie op het tijdstip 

waarop dat nodig is, namelijk op moment van voorschrijven. Het programma assisteert 

de arts om op een logische manier de beste beslissingen te nemen (Ballentine et al., 

2003; CHCF, 2000).  Beslissingsondersteuning is belangrijk om een meerwaarde en een 

verbetering te kunnen bieden bij het voorschrijven (FCG, 2003).   

De rol van EVS op medicatieveiligheid is het belangrijkste en het meest genoemde 

voordeel. In punt 1.6. zal ik daarom het onderzoek naar medicatieveiligheid wat meer 

toelichten. 
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1.5.2. Standaardisatie van zorg 

 

Een elektronisch voorschrijfsysteem kan een efficiënt middel zijn om de onnodige 

variatie in zorg te verminderen en te komen tot meer standaardisatie. 

Met een elektronisch voorschrijfsysteem bestaat de mogelijkheid om niet alleen 

standaardorders of voorschrijfsets maar ook handleidingen voor een optimaal gebruik 

van een specifiek geneesmiddel en aanbevelingen voor bijkomende voorschriften in 

bepaalde situaties in te sluiten. 

Wanneer de arts medicatie voorschrijft voor een vaak voorkomende diagnose kan het 

programma een behandeling voorstellen op basis van een voorgeprogrammeerde, 

institutioneel besproken en goedgekeurde orderset. Het vergemakkelijkt het 

voorschrijfproces en helpt de arts om het aanvaarde protocol voor een specifieke 

diagnose te volgen en de aanbevolen praktijken in het zorgplan op te nemen. 

Wanneer nieuwe informatie over de patiënt beschikbaar is, kan het systeem een 

waarschuwing of melding genereren zodat de arts zijn therapie kan herevalueren en 

indien nodig kan aanpassen.  

Met behulp van dergelijke beslissingsondersteuning is het mogelijk het 

voorschrijfgedrag van de artsen te sturen en op die manier het voorschrijfbeleid te 

optimaliseren.  

Een onderzoek van Teich et al. (2000) in Boston ondersteunt de bevinding dat EVS de 

mogelijkheid biedt de samenhang van zorgrichtlijnen in een organisatie te verbeteren. 

Op basis van de kosteneffectiviteit werd het gebruik van twee soorten histamine-2 

blokkers aanbevolen door het therapeutisch comité en de ziekenhuisapotheek. Wanneer 

een andere soort werd voorgeschreven door de arts verschijnt een scherm dat de 

aanbeveling van het andere medicament uitlegt. Het aantal orders voor histamine-2 

blokkers werd vergeleken tussen de periode voor de implementatie van EVS en vier 

weken erna.  Het gebruik van de aanbevolen medicatie steeg van 16% naar 95% na de 

introductie van EVS. Tijdens de follow-up 2 jaar nadien bleek deze evolutie niet 

gewijzigd. Wanneer een nieuwe soort medicatie toegevoegd en hoog aanbevolen werd, 

steeg zijn verbruik van 0 tot 71% in één week en tot 97 % in vier weken. 

(CHCF, 2000; FCG, 2003; Bartelink & van der Sijs, 2003; Teich et al., 2000; Chaiken, 

2001) 
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1.5.3. Procesverbetering en verhoogde efficiëntie van zorgverlening 

 

Om een kwaliteitsvolle zorg te waarborgen en het medicatieproces in het ziekenhuis 

vlot te laten verlopen zijn er veel handelingen nodig die de inbreng vragen van zowel de 

arts, de verpleegkundige als de ziekenhuisapotheker. Een goed communicatieproces of 

een goede informatiestroom is bijgevolg een belangrijke voorwaarde. 

Uit een beschrijving van Ros et al. (2002) blijkt dat in het huidige systeem tekorten in 

de informatiestroom aanwezig zijn. 

Wanneer een patiënt bijvoorbeeld wordt opgenomen in het ziekenhuis moet de 

thuismedicatie worden opgevraagd en opgeschreven op een voorschrift. Deze 

geschreven medicatieopdrachten worden naar de apotheek gebracht waar ze moeten 

worden geïnterpreteerd om ze nadien in te brengen in het computersysteem van de 

apotheek. Wijzigingen in therapie tijdens het verblijf van de patiënt gebeuren eveneens 

via een handgeschreven voorschrift dat in de apotheek wordt verwerkt. Indien de 

medicatieopdrachten in de apotheek slechts eenmaal per 24u verwerkt worden, kan de 

ziekenhuisapotheker onvoldoende inspelen op deze mutaties met als gevolg dat de 

patiënt zijn geneesmiddel later toegediend krijgt. Bij telefonische orders van de arts 

schrijft de verpleegkundige deze op en ondertekent de arts pas nadien het voorschrift.  

 

Door automatisering van het proces met EVS kunnen verschillende stappen in de 

uitwisseling van informatie tussen personen vermeden of uitgeschakeld worden.  

Wanneer het EVS gekoppeld wordt aan het informatienetwerk van het ziekenhuis 

kunnen de ingebrachte orders direct elektronisch verzonden en gecommuniceerd 

worden naar de apotheek of andere diensten. Op zijn beurt kan de betrokken persoon of 

het departement feedback geven over de status van de verwerking van het order. 

Op die manier kan EVS de turnaround tijd of de tijd tussen het voorschrijven van de 

medicatie en het toedienen van de medicatie verbeteren. In een onderzoek van Wong, 

Geiger, Derman, Busby en Carter (2003) bleek dat bij de invoering van een EVS de 

turnaround tijd potentieel kon dalen met 50% tot 60%. Dit had als gevolg dat 

afwijkingen in de geneesmiddelenbloedspiegelwaarde daalde met 65 tot 77%.   
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In organisaties waar de orders elektronisch verzonden worden naar het 

apotheekinformatiesysteem rapporteren apothekers een tijdswinst als gevolg van het 

wegvallen van de transcriptie of het inbrengen van de orders in hun informatiesysteem 

en door het gebruik van beslissingsondersteuning.  

Apothekers winnen ook tijd omdat ze minder de artsen moeten opbellen om orders te 

verhelderen of te wijzigen. Er is steeds een identificatie van de voorschrijver en het 

aantal niet getekende voorschriften daalt.  

Niet alleen apothekers maar ook verpleegkundigen worden minder belast met 

administratieve taken. Dit geeft hen de gelegenheid om zich meer toe te spitsen op de 

patiëntenzorg. 

De positieve invloed van EVS op het communicatieproces betekent een meerwaarde 

voor de zorgkwaliteit. 

( FCG, 2003; Doolan & Bates, 2002; Shane, 2002) 

 

1.5.4. Kostenbesparingen 

 

Een ander voordeel van EVS is de impact ervan op het gebruik en de kosten van 

zorgverlening. 

Enerzijds kan het systeem de arts aanmoedigen om meer gebruik te maken van 

kosteffectieve therapieën en een verantwoording verzoeken bij artsen die zeer dure 

therapieën voorschrijven (CHCF, 2000; Shane, 2002). 

Gezien de hoge kosten van ADE’s en het effect ervan op de verblijfsduur kan een 

reductie in het aantal ADE’s anderzijds de kosten van patiëntenzorg doen dalen (FCG, 

2003). 

 

1.6. Onderzoek naar medicatieveiligheid 

 

Voornamelijk in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië werden studies uitgevoerd om 

de impact van een geautomatiseerd systeem op fouten na te gaan. Bij deze onderzoeken 

moet er rekening worden gehouden met verschillen in onderzoeksopzet, meetmethoden 

en uitkomsten maar vooral ook met de mogelijkheden van het programma (Bartelink & 

van der Sijs, 2003). 
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Bates et al. (1999) voerden een uitgebreid onderzoek uit in een ziekenhuis in Boston.  

De opzet van dit onderzoek was de impact van EVS op het aantal medicatiefouten na te 

gaan. Hun prospectieve studie die vier en een half jaar duurde, bestond erin 

medicatiefouten te meten bij alle patiënten die werden opgenomen op drie verschillende 

afdelingen.  

Deze metingen gebeurden in verschillende fasen, namelijk in een basisperiode zonder 

EVS en daarna in drie afzonderlijke periodes na implementatie van EVS. Tijdens deze 

verschillende fasen werd het EVS telkens aangepast en verbeterd. 

Tijdens de basisperiode werden 142 medicatiefouten per 1000 ligdagen opgespoord. De 

eerste periode startte 5 maanden na invoering van EVS. Hier werd een relatief 

eenvoudig basissysteem gebruikt dat niet alleen toeliet om orders op een gestructureerde 

manier in te brengen maar dat ook een eenvoudige medicatiebewaking bevatte zoals 

controle op volledigheid van het recept, interacties en gevoeligheid en dat bovendien 

dosis en frequentie suggereerde. Het aantal medicatiefouten tijdens de eerste periode na 

de invoering van EVS daalde van 142 naar 51,2 fouten wat een daling van 64% 

betekent.  

In de volgende periodes werd het systeem verfijnd en verbeterd. In periode twee was de 

grootste  aanpassing een uitbreiding van de bewaking op geneesmiddelenallergieën en - 

interacties. In de laatste periode werden de regels voor het voorschrijven van 

intraveneus kaliumchloridegebruik herzien. Tijdens de laatste twee periodes werden de 

orders elektronisch verzonden naar de apotheek zodat transcriptie wegviel, wat in de 

eerste periode niet het geval was.  

Na de aanpassing steeg het aantal medicatiefouten in de tweede periode van 51.2 naar 

74 per 1000 ligdagen.  

De oorzaak hiervan bleek een structurele fout te zijn in de methode om kaliumchloride 

aan te vragen. Toen de regels om kaliumchloride voor te schrijven verscherpt werden, 

daalde het aantal medicatiefouten in de derde periode naar 26,6 per 1000 ligdagen. In 

het totaal betekent dit een daling van  81% na de implementatie van EVS. 

Bates et al. (1999) illustreren met hun studie dat EVS resulteert in een vermindering van 

medicatiefouten maar dat een systeemverandering tegelijk ook nieuwe fouten kan 

veroorzaken. EVS kan zowel fouten voorkomen als veroorzaken. Daarom is evaluatie 

en aanpassing van groot belang tijdens de invoering van dergelijk systeem.  
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In een andere studie van Bates et al. (1998) werd een gelijkaardig onderzoek uitgevoerd.  

Een periode zonder EVS werd vergeleken met een periode na implementatie van EVS. 

Binnen de tweede periode werd nog een vergelijking gemaakt tussen EVS en de 

combinatie van EVS en een teaminterventie. Deze teaminterventie was een combinatie 

van verschillende procesveranderingen zoals een verandering in de rol van apothekers, 

het insluiten van een geautomatiseerde rekenmodule om de inloopsnelheid van infusen 

te berekenen en een verbeterde communicatie tussen verpleegkundigen en  apothekers. 

De resultaten van hun onderzoek waren de volgende: tussen fase 1 en 2 daalde het 

aantal niet-opgevangen ernstige medicatiefouten met 55%. Vermijdbare ADE’s daalden 

met 17% terwijl niet opgevangen potentiële ADE’s met 84% daalden. De 

teaminterventie bleek geen meerwaarde te bieden.  

In deze studie tonen Bates et al.(1998) aan dat een elektronisch voorschrijfsysteem het 

aantal medicatiefouten kan doen dalen maar dat deze daling zich vooral voordoet in de 

groep van potentiële ADE’s en niet in de groep medicatiefouten die daadwerkelijk tot 

een ongewenst medicatieprobleem leiden. 

 

Bobb et al. (2004) deden een onderzoek naar de epidemiologie van voorschrijffouten en 

gingen nadien beoordelen of deze fouten kunnen vermeden worden na de implementatie 

van EVS. 

Zij stelden vast dat EVS waarschijnlijk 80% van de voorschrijffouten die geen risico 

voor de patiënt inhouden, zou vermijden.  

Voorschrijffouten met het potentieel om schade aan te richten waren minder 

waarschijnlijk te voorkomen.  

Ongeveer de helft van de klinisch belangrijke voorschrijffouten schatten ze als 

mogelijks vermijdbaar met EVS. 

 

 

 

 

 

 

 



   

  13    

1.7. Beschouwing 

 

In het algemeen wordt aanvaard dat de informatisering van het voorschrijfproces een 

stap voorwaarts betekent wat betreft het reduceren van medicatiefouten (Sengstack & 

Gugerty, 2004). 

Toch moet EVS en medicatieveiligheid met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd 

worden.  

In een onderzoek naar gepubliceerde studies omtrent het effect van informatisering op 

medicatiefouten en ADE’s besluiten Oren et al. (2003) dat er slechts een beperkt aantal 

gecontroleerde en veralgemeenbare studies gepubliceerd zijn, die de voordelen van EVS 

op medicatiefouten bevestigen. Bovendien bestaan er ook heel weinig studies die het 

adequate gebruik van dergelijke systemen evalueren en zijn de besproken systemen zeer 

heterogeen en niet veralgemeenbaar.  

 

In de Verenigde Staten beveelt de ‘Leapfrog Group’, een groep van bedrijven die tot de 

‘Business Roundtable’ behoren, EVS aan als een mogelijke verandering die de 

patiëntveiligheid verhoogt. 

In een recente paper nemen Berger en Kighak (2004) deze aanbevelingen van de 

Leapfrog Group op de korrel. De conclusies die de Leapfrog Group en The Institute of 

Medecine trekken over het gebruik van EVS en de preventie van ongewenste medische 

voorvallen, zijn volgens Berger en Kighad (2004) gebaseerd op twee studies met een 

gebrek aan controlegroepen en een gebrekkige methodologie.  

Volgens Berger en Kighak (2004) zijn er heel weinig studies in de medische literatuur 

gepubliceerd die zich de vraag stellen of EVS verandering brengt in de medische 

outcome van de patiënten. Een recente studie in een pediatrisch ziekenhuis in Canada 

toont een vermindering in medicatiefouten van 40% maar ondanks dit feit werd er geen 

verschil in actuele patiëntenmorbiditeit en - mortaliteit aangetoond.  

Ten aanzien van de hierboven beschreven studies van Bates et al vermelden Berger en 

Kighak (2004) dat er in de realiteit geen significante vermindering in 

patiëntenmorbiditeit en - mortaliteit is opgetreden na  het gebruik van EVS. 
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Deze studies tonen aan dat EVS inderdaad de kans op het voorkomen van een ADE doet 

dalen maar dat het geen vermindering in het aantal actuele ernstige ADE’s met zich 

meebrengt.  

Indien medische informatici EVS-systemen samen met andere medische software 

blijven bestuderen, is het volgens Berger en Kighak (2004) zeker mogelijk dat er 

werkelijk voordeel van de EVS-implementatie kan worden aangetoond wanneer de 

systemen groeien in de toekomst. Tot zover blijft de discussie open. 

 

Hoewel EVS een stap voorwaarts betekent in de reductie van voorschrijffouten is het 

niet absoluut veilig. 

Een elektronisch systeem draagt bij tot een efficiënt voorschrijfproces maar zoals elke 

technologie is EVS niet feilloos. Met een geautomatiseerd systeem kunnen identieke 

fouten gemaakt worden zoals bij een handgeschreven voorschrift. Zo kan een arts een 

verkeerde patiënt selecteren uit een lijst met namen en op die manier een voorschrift 

opstellen in een ander dossier. Analoge fouten worden gemaakt bij het aanklikken van 

een verkeerd geneesmiddel, een verkeerde toedieningstijd of - weg of een verkeerde 

dosis (Shane, 2002; Bartelink & van der Sijs, 2003; Kaushal et al., 2003). 

 

Bij systemen met medicatiebewaking bestaat het gevaar voor een vals gevoel van 

veiligheid of een te groot veiligheidsgevoel. Medicatiebewaking vindt in veel maar niet 

in alle gevallen plaats. Daarom mag de arts niet te veel vertrouwen stellen in het 

systeem en op die manier het risico lopen om fouten niet meer zelf te detecteren 

(Bartelink & van der Sijs, 2003). 

Dit aspect werd nagegaan in een recente studie van Koppel et al. (2005). Het doel van 

hun kwalitatieve en kwantitatieve studie bestond erin de rol van EVS in het maken van 

voorschrijffouten na te gaan. Zij identificeerden 22 nog niet onderzochte bronnen van 

mogelijke medicatiefouten die aangebracht werden door gebruikers.  

De foutbronnen omvatten onder andere geen volledige weergave van de 

medicatiegegevens op het scherm, een verkeerde selectie van patiënt of medicatie, het 

verlies van gegevens bij het niet beschikbaar zijn van het systeem.  
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Hun studie bevestigt dat EVS nog steeds een risico op medicatiefouten inhoudt, waarbij 

bepaalde fouten vaak voorkomen. Bij de implementatie mogen artsen en ziekenhuizen 

zich niet alleen toespitsen op de fouten die EVS vermijdt, maar moeten zij ook waken 

over de andere fouten die het systeem veroorzaakt. 

 

Het EVS biedt enkel een meerwaarde in de fase van het voorschrijven maar niet in de 

andere fasen. Fouten inzake onleesbaarheid, verkeerde dosis van medicijnen of een 

foutieve keuze van medicijnen worden aanzienlijk gereduceerd. Toch zal EVS weinig 

tot geen voordelen brengen bij het verdelen en toedienen van medicatie noch bij het 

documenteren en evalueren van de efficiëntie van het medicijn (Sengstack & Gugerty, 

2004). 

Een elektronisch voorschrijfsysteem alleen zal daarom niet voldoende zijn om een grote 

daling in het aantal medicatiefouten te bekomen ( Bartelink & van der Sijs, 2003). 

 

Gezien het feit dat EVS de meeste maar niet alle fouten kan voorkomen, blijft de 

betrokkenheid van de ziekenhuisapotheker een kritische rol spelen in de 

medicatieveiligheid. Apothekers moeten voorschriften verder blijven bewaken en 

tussenkomen waar nodig (Bobb et al., 2004). 

Met technologie kan men organisatorische en menselijke factoren zoals werkdruk, stress 

en vermoeidheid niet volledig uitsluiten (Oren et al., 2003). 

De computer is slechts een hulpmiddel die de arts beter kan informeren maar 

uiteindelijk blijft de arts diegene die de beslissing neemt (Bartelink & van der Sijs, 

2003). 

Of zoals een gezegde uitdrukt: “ The better tools I have, the better I can demonstrate my 

incompetence”. 
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HOOFDSTUK 2 

DE IMPLEMENTATIE VAN EEN ELEKTRONISCH 

VOORSCHRIJFSYSTEEM 
 

2.1. Inleiding 

 

Zoals beschreven in het vorig hoofdstuk kan een elektronisch voorschrijfsysteem 

aanzienlijke voordelen bieden waaronder een verbeterde zorgkwaliteit, een daling van 

de ziekenhuiskosten en een betere efficiëntie op alle niveaus van de gezondheidszorg 

(Murff & Kannry, 2001). 

Dit kan slechts bereikt worden als het merendeel van de artsen het systeem aanvaarden, 

ondersteunen en op een bekwame manier gebruiken (Williams, 2002). 

Ondanks het groeiende bewijs dat EVS een echte meerwaarde biedt, wordt het systeem 

nog niet overal gebruikt (Murff & Kannry, 2001). In 2002 bleek uit een enquête dat 

slechts in 9,6% van de Amerikaanse ziekenhuizen een EVS-systeem volledig 

geïmplementeerd was (Ash, Gorman, Seshadri, Hersh, 2004). 

De complexiteit van het hele gebeuren is wellicht de belangrijkste reden voor deze trage 

implementatie (Sengstack & Gugerty, 2004). 

Van een manueel proces naar een elektronisch systeem overstappen, is moeilijker dan 

men ooit had verwacht. Het implementatiegebeuren gaat onvermijdelijk gepaard met 

hinderende factoren waardoor de EVS implementatie voor elk ziekenhuis ontmoedigend 

kan zijn. De grootte van de investering maakt de kans op succesvol slagen nog van 

groter belang. Toch is het risico op falen erg groot (Stablein et al., 2003). 

In dit hoofdstuk komen de complexiteit van de implementatie en mogelijke oplossingen 

of succesfactoren aan bod. 
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2.2. Hinderende factoren 

 

Er zijn verschillende redenen waarom een vlotte implementatie van EVS belemmerd 

kan worden. De complexiteit van het project en de hoge kosten zijn een duidelijke 

hinderpaal, maar ook aspecten als de aanvaarding door artsen en de inadequate 

productontwikkeling spelen een rol in de adoptie van elektronische voorschrijfsystemen 

( Sengstack & Gugerty, 2004). 

Aan de hand van interviews met het topmanagement van verschillende Amerikaanse 

ziekenhuizen voerden Poon et al. (2004) een onderzoek om meer inzicht te krijgen in de 

hinderende factoren en mogelijke oplossingen ervoor.  

Zij noemen drie grote implementatiebarrières: op de eerste plaats de weerstand van 

artsen en de organisatie, ten tweede de hoge kosten van EVS of het tekort aan kapitaal 

en ten derde de immaturiteit van het product.  

Implementatie van EVS is bijgevolg een ingewikkelder proces dan men zou denken 

(Chan, 2002). 

 

2.2.1. Weerstand bij artsen 

 

Ook al geloven de meeste artsen dat computers hun medische praktijk ten goede komen, 

toch blijft de implementatie van computersystemen gepaard gaan met negatieve 

attitudes en een aanzienlijke weerstand bij zowel artsen als verpleegkundigen (Lee, 

Teich, Spurr, Bates, 1996;  Weiner et al., 1999; Wilson Bulatao, Rascati, 2000). 

De adoptie van een nieuwigheid door artsen in zowel medische technologie als klinische 

praktijk vormde het onderwerp van verschillende studies (Williams, 2002). 

De hinderende factoren kunnen in 4 categorieën gedeeld worden: de sociologische 

barrières, de tijd, de tevredenheid bij de gebruikers en de waargenomen waarde  van de 

artsen (Lee et al., 1996; Wilson et al., 2000). 
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2.2.1.1. Sociologische barrières 

 

Volgens Kuperman en Gibson (2003) tast EVS het werk van verschillende 

ziekenhuisconstituties en hun sleutelprocessen aan.  

Artsen ervaren de grote verandering in hun workflowpatroon en in hun werkgewoonten, 

om zich op die manier aan het systeem aan te passen, als een grote sociologische 

hinderpaal (Lee et al., 1996; Doolan & Bates, 2002;  Chan, 2002; Poon et al., 2004). 

De belangrijkste verandering voor artsen betreft het ingeven van hun orders in een 

computer in plaats van deze met de hand op een voorschriftvel te schrijven. Artsen 

vinden naar het dichtstbijzijnde werkstation gaan, zich aanmelden, de patiënt opzoeken 

en het order ingeven een vervelende manier van werken. Ze grijpen dan ook snel terug 

naar het handgeschreven voorschrift (Kuperman & Gibson, 2003;  Chan, 2002). 

Dat artsen vaak niet begrijpen wat de waarde van de informatietechnologie op lange 

termijn zal zijn, vormt een derde sociologische barrière. Op het eerste zicht nemen 

artsen de bedoeling van EVS waar als een taakverschuivend initiatief omdat het werk 

van verpleegkundigen verschuift naar artsen (Chan, 2002). 

Oude gewoonten zijn moeilijk te breken wanneer de voordelen en het nut van een nieuw 

systeem niet duidelijk of gerealiseerd zijn (Wilson et al., 2000). 

 

2.2.1.2. Tijd 

 

Uit één van de sociologische barrières, zijnde de verandering in het werkpatroon van 

artsen, vloeit een nieuw nadeel voort: de tijd. Een order ingeven vraagt in het nieuwe 

systeem namelijk veel meer tijd van de arts. Artsen geven blijk van een duidelijke 

bezorgdheid omtrent deze hinderende factor. Zij vinden de handgeschreven methode 

nog steeds sneller en dus efficiënter (Doolan & bates, 2002; Kuperman & Gibson, 2003; 

Poon et al.; Chan, 2002). 

Vanuit het artsenperspectief is de snelheid van het EVS-proces en het voorschrijfproces 

daarom de meest belangrijke kwestie. Het is dan ook cruciaal dat het systeem een 

minimale responstijd heeft (Gray & Felkey, 2004; Ash et al., 2003). 
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Rapporten focussen zich dan ook vooral op de bijkomende tijd die EVS vraagt van 

artsen in vergelijking met het kleine voordeel dat zij winnen op individuele basis 

waardoor de taak eerder als een last overkomt (Beuscar-Zephir et al., 2004). 

Hoewel studies aantonen dat de artsen meer tijd doorbrengen bij het ingeven van de 

orders in het systeem, winnen ze wat tijd dankzij administratieve voordelen van het 

systeem (Chan, 2002). 

Een studie van Shu et al. (2001) heeft dit aspect van EVS aangetoond en bevestigd. In 

deze studie spendeerden de artsen 9,0% van hun tijd aan het elektronisch voorschrijven 

in vergelijking met 2,1% vóór de implementatie. Maar dankzij EVS wonnen ze ook 2% 

van hun tijd zodat het nettoverschil 5% bedroeg. Volgens Shu et al. (2001) wordt deze 

supplementaire tijd van de artsen gecompenseerd door een verbeterde kwaliteit en 

efficiëntie en door het vrijkomen van tijd voor apothekers en verpleegkundigen. 

Daarenboven werd in de studie opgemerkt dat de tijd die artsen doorbrengen bij hun 

patiënten na EVS niet daalde maar zelfs steeg van 13 % naar 16%. 

Om het tijdsaspect te ontlopen geven sommige artsen de voorkeur aan mondelinge 

orders, die ze dan doorgeven aan de verpleegkundige of een arts-assistent zodat zij 

nadien de orders in het systeem kunnen inbrengen. Daarna hoeft de arts enkel de orders 

te herbekijken en het order goed te keuren via een elektronische handtekening (Gray & 

Felkey, 2004). 

 

2.2.1.3. Gebruikskwesties 

 

Een andere genoemde factor met betrekking tot weerstand bij artsen is de tevredenheid 

omtrent de gebruiksvriendelijkheid van het systeem (Wilson et al., 2000). 

 

Aan de hand van een enquête voerden Lee et al. (1996) een onderzoek om de algemene 

satisfactie bij de EVS-eindgebruikers en de correlaties van de satisfactie te evalueren. 

De resultaten uit hun enquête toonden aan dat de algemene tevredenheid over EVS goed 

was. In hun studie waren de artsen meer tevreden dan de verpleegkundigen. De 

satisfactie stond meer in relatie met de perceptie van het effect van EVS op de 

productiviteit, het gebruiksgemak en de snelheid dan met het effect op de zorgkwaliteit. 



   

  20    

De artsen waardeerden de mogelijkheid om toegang te krijgen tot het systeem zonder op 

de afdeling zelf aanwezig te zijn het meest. 

Andere karakteristieken van EVS zoals het veranderen van de manier waarop artsen 

beslissingen nemen, het verminderen van fouten en de beter beschikbare informatie 

tijdens het voorschrijven, dragen minder bij tot de tevredenheid van de gebruikers.  

Zoals reeds eerder vermeld houden artsen niet van de extra tijd die EVS van hen vraagt 

maar langs de andere kant waarderen ze wel de mogelijkheid om orders in te geven 

vanop elke locatie. Ook het gebruiksgemak van ordersets voor vaak terugkerende 

ingrepen of aandoeningen vinden artsen een noemenswaardig voordeel (Doolan & 

Bates, 2002). 

In het universitair ziekenhuis van Virginia in de Verenigde Staten werd het systeem pas 

aanvaard door de artsen op het moment dat ordersets werden toegevoegd aan het 

systeem. Deze ordersets kunnen tijdsbesparend zijn bij vaak voorkomende 

aandoeningen (Ash et al., 2003 b).  

 

De resultaten uit de studie van Wilson et al. (2000) bevestigen dit gegeven. Ook Wilson 

et al. (2000) concludeerden uit hun onderzoek dat de tevredenheid eerder afhangt van de 

efficiëntie van het systeem dan van de verbeterde zorgkwaliteit.  

Ook Weiner et al. (1999) voerden een onderzoek aan de hand van enquêtes om na te 

gaan hoe artsen en verpleegkundigen de impact van EVS op de patiëntenzorg ervaren. 

In tegenstelling tot de studie van Lee et al. (1996) was één van de belangrijkste 

bevindingen in hun studie het feit dat artsen gewoonlijk minder tevreden waren dan de 

verpleegkundigen. De bevindingen van Weiner et al. (1999) inzake het verband tussen 

de tevredenheid en het gebruiksgemak, sluiten dan wel weer aan bij de studie van Lee et 

al (1996).  
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2.2.1.4. Waargenomen waarde 

 

Aanvaarding van een nieuwe technologie door individuele artsen hangt af van de 

waargenomen waarde die de vernieuwing brengt.  

Dit omvat:  

- Het relatieve voordeel: de mate waarin een innovatie wordt waargenomen als 

zijnde beter dan wat voorafging (Williams, 2002). EVS-gebruikers die weinig 

voordelen in ruil krijgen, zullen vermoedelijk een minder gunstig oordeel vellen 

over het systeem dan wie de tastbare voordelen zoals een verbeterde efficiëntie 

van het dagelijks werk of de mogelijkheid om een betere patiëntenzorg te 

bieden, ervaart (Weiner et al., 1999).  

- De compatibiliteit: de mate waarin een innovatie wordt waargenomen als zijnde 

consistent met de bestaande waarden, vroegere ervaringen en noden. 

- De testmogelijkheden: de mate waarin met het systeem kan geëxperimenteerd 

worden. 

- De observeerbaarheid: de mate waarin de resultaten van de innovatie zichtbaar 

zijn voor de anderen ( Williams, 2002). 

 

De mening en attitudes van de artsen ten opzichte van EVS zijn vitale determinanten 

van aanvaarding, impact en het ultieme succes van een EVS-systeem (Weiner et al., 

1999). 

Het zijn eerder de waargenomen dan de eigenlijke eigenschappen van het systeem die 

de aanvaarding bij de gebruikers  zullen bepalen (Doolan & Bates, 2002). 

Zolang de voordelen en het nut ervan niet duidelijk of gerealiseerd zijn, zullen oude 

gewoontes moeilijk te breken zijn (Wilson et al., 2000). 

Om artsen op een succesvolle manier te engageren in de adoptie van klinische systemen, 

moeten de artsen kunnen waarnemen hoe een nieuw systeem de drie hoofdactiviteiten 

van hun werkdag zal beïnvloeden. Deze drie activiteiten zijn: patiëntenzorg bieden, hun 

praktijken runnen en hun tijd goed verdelen (Williams, 2002). 
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2.2.2. Kostprijs 

 

Een cruciale barrière om EVS te implementeren blijft het gebrek aan constante 

financiële bronnen (Doolan & Bates, 2002). 

De implementatie van EVS is een dure onderneming omdat het veranderingen betreft 

inzake de infrastructuur, de hardware, de software, het proces en het management 

(Sengstack & Gugerty, 2004). 

De financiële kost varieert naargelang de grootte van het ziekenhuis en de reeds 

bestaande hardware- en softwaresystemen ( Kuperman & Gibson, 2003). 

Uit studies blijkt dat de geschatte kostprijs van EVS varieert tussen 3 en 10 miljoen 

dollar (Doolan & Bates, 2002;  Poon et al.,2004). 

Kuperman & Gibson (2003) associëren drie soorten kosten met de implementatie van 

EVS: ten eerste de technische kosten, ten tweede de kosten van proceshervorming en 

ten derde de kosten van implementatie en ondersteuning. De technische kosten 

omvatten de hard- en software, de technische ondersteuning en de integratie met reeds 

bestaande systemen in het ziekenhuis.  

Bij de proceshervorming is het van belang dat het ziekenhuis over een krachtige 

informatie-infrastructuur beschikt die snel, veilig en betrouwbaar is. Het 

computernetwerk moet zich uitstrekken over de verschillende locaties van het 

ziekenhuis en er moeten voldoende werkstations beschikbaar zijn. Een andere vereiste is 

een goed functionerende helpdesk zodat technische problemen snel opgelost worden 

zonder het klinische werk te storen. Er moeten eveneens elektronische interfaces 

ontwikkeld worden tussen het EVS en de andere klinisch relevante applicaties zoals 

patiëntenregistratie, apotheek, verpleging en laboratorium. De softwarelicentie 

vertegenwoordigt slechts een klein deel van de totale kosten van het EVS project. 

Een groot gedeelte van de kosten gaat naar training en ondersteunende activiteiten. 

Artsen en verpleegkundigen moeten voor de implementatie opgeleid worden. Deze 

training kan in enkele uren gebeuren maar een ondersteuning van 24 uur op 24 uur 

gedurende minstens twee weken na de implementatie is belangrijk. 
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Na het implementeren van EVS is het ook belangrijk te weten of alle gedane kosten iets 

opgeleverd hebben.  

Nagaan wat de investering in een EVS-project opbrengt, kan moeilijk zijn omdat de 

basiskosten van sleutelprocessen moeilijk te bepalen zijn. Sommige verbeteringen 

kunnen opgespoord worden maar andere voordelen zoals een verbeterde 

interdepartementale communicatie en de strategische positie van het ziekenhuis zijn 

moeilijk te meten.  

Vele organisaties doen ook geen onderzoek naar het aantal medicatiefouten en adverse 

drug events. Volgens Kuperman & Gibson (2003) moet EVS eerder gezien worden als 

een onderdeel van de organisationele strategie om objectieven zoals 

kwaliteitsverbetering, patiëntenveiligheid en kostenreductie te realiseren. 

 

2.2.3. Status van commerciële systemen 

 

Tot nog toe vormt de status van commerciële systemen een probleem. De meeste 

toonaangevende systemen die nu beschikbaar zijn, zijn de systemen die door de 

organisatie zelf ontwikkeld werden. Toch zullen de meeste ziekenhuizen die om 

financiële redenen de mogelijkheid niet hebben om zelf hun systeem te ontwikkelen een 

commercieel systeem moeten aankopen. Geen enkel van de beschikbare commerciële 

systemen blijkt dezelfde functionaliteit te bieden als een eigen ontwikkeld systeem. 

Deze situatie zou vlug moeten veranderen maar het zal samenwerking tussen 

leveranciers en verkopers vragen (Doolan & Bates, 2002). 

 

Een andere mogelijke barrière is het huidig niveau van informatietechnologie in de 

gezondheidszorg. De gezondheidszorg heeft lang te weinig geïnvesteerd in 

informatietechnologie in vergelijking met de profit sector. De meeste ziekenhuizen 

vertrouwen op systemen ontworpen voor de ondersteuning van administratieve functies.  

Zelfs in ziekenhuizen met uitgebreide klinische systemen worden de gegevens verspreid 

over verschillende systemen met een verschillende technologie en terminologische 

standaards. Opdat EVS effectief zou zijn, moeten dergelijke applicaties geïntegreerd 

worden (Doolan & Bates, 2002). 
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In de interviews van Poon et al. (2004) wordt vaak gemeld dat de huidige commerciële 

systemen niet voldoen aan de noden van een bepaald ziekenhuis. Vaak moet de software 

aangepast worden om zich te kunnen integreren in de workflow van een ziekenhuis. 

Ziekenhuizen die voordien tevergeefs pogingen deden om EVS te implementeren, 

spreken van onvoldoende ontwikkelde gebruikersinterfaces en onaanvaardbare 

werksnelheden, waardoor het EVS-systeem onbruikbaar bleek. Terwijl de commerciële 

systemen duidelijk aan het verbeteren zijn, zijn er maar weinig verkopers die een 

succesvolle implementatie kunnen aantonen in vele ziekenhuizen tegelijk.  

Verkopers worden dan ook beschuldigd van het verkopen van ‘vaporware’ waarbij ze 

verwijzen naar de beloofde software-functionaliteit die er nooit kwam.  

 

2.3. Mogelijke oplossingen 

 

2.3.1. Weerstand bij artsen 

 

Het succes van een EVS-implementatie is in grote mate afhankelijk van de adoptie door 

artsen eens het systeem geïmplementeerd is. Onderzoek heeft aangetoond dat de adoptie 

van nieuwe technologieën door artsen op een positieve manier kan beïnvloed worden als 

het voor de individuele arts gemakkelijk is om de voordelen van het systeem in zijn 

praktijk waar te nemen. 

Daarom is het belangrijk om zowel de nood aan EVS als de gevolgen van de 

implementatie voor de individuele artsen en hun praktijk te verduidelijken. Enkel als de 

arts de individuele voordelen voor zijn praktijk duidelijk begrijpt, zal hij een nieuwe 

manier van werken  aanvaarden (Williams, 2002). 

Een waar succes in het gebruik door artsen vraagt daarom ook zorgvuldige aandacht 

voor de workflow van de individuele artsen (Eisenberg & Barbell, 2002). 

Een belangrijke taak voor het implementatieteam zal zijn om het huidige werkpatroon 

vast te stellen en te analyseren om nadien na te gaan hoe dit zal beïnvloed worden door 

EVS (Sengstack & Gugerty, 2004). 

Artsen moeten kunnen waarnemen hoe een nieuw systeem hun hoofdactiviteiten tijdens 

hun werkdag zal beïnvloeden (Williams, 2002). 
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Eisenberg & Barbell (2002) hebben de complete EVS-workflow ingedeeld in 8 

essentiële stappen, namelijk:  

- De toegang tot het systeem 

- Het selecteren van een patiënt 

- Het overlopen van de gegevens 

- Het inbrengen van de gegevens 

- Het bevestigen en ondertekenen van het order 

- Het verwerken van het order 

- Het ontvangen van resultaten / actie ondernemen 

- Het meten van de outcome. 

Het kan dus heel nuttig zijn ieder van deze stappen te evalueren.  

Tot op heden kunnen heel weinig commerciële systemen in ziekenhuizen gebruikt 

worden zonder een grondige aanpassing aan de workflow van de artsen. 

Daarom moet men goed gerespecteerde artsen betrekken bij het implementatieproces. 

Hun grondige kennis in de workflow van artsen stelt hen in staat om de selectie en de 

adaptatie te vergemakkelijken (Poon et al., 2004). 

 

Om de tevredenheid bij de systeemgebruikers te verhogen moeten de 

systeemontwikkelaars zich focussen op het verbeteren van aspecten die het 

gebruiksgemak en de productiviteit direct verhogen. Hinderpalen, zoals het teveel aan 

werk voor simpele orders, kunnen bestudeerd worden door focusgroepen. Mogelijke 

oplossingen kunnen zijn het verminderen van het aantal schermen en muisclics die 

nodig zijn om een order op te maken of een gestroomlijnd proces voor algemene, 

eenvoudige en vaak voorkomende orders te creëren (Weiner et al.,1999). 

Ook het gebruik van vooraf gedefinieerde ordersets voor complexe aandoeningen, de 

toegang tot het systeem vanuit verscheidene locaties binnen het ziekenhuis en de 

gemakkelijke toegang tot informatie die betrekking heeft op de patiënt zijn aspecten van 

EVS die de tijdslast kunnen verlichten (Kuperman & Gibson, 2003). 
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Vermoedelijk zal mettertijd de snelheid van een  EVS-systeem verbeteren door 

ontwikkelingen in soft- en hardware. Het reduceren van het aantal schermen die nodig 

zijn om eenmalige orders in te geven is een voorbeeld van een verbetering op het gebied 

van de software. Op het vlak van de hardware zal de verwerkingssnelheid blijven 

verbeteren. Ook andere ontwikkelingen zoals stemherkenning waarbij de computer 

gesproken woorden onmiddellijk omzet, zal het gebruik van dergelijke systemen 

vergemakkelijken (Shu et al., 2001). 

Tenslotte is in functie van progressieve vertrouwdheid met het systeem een adequate 

training en vooral het voorzien van een goede ondersteuning nadien van groot belang. 

De frustratie die gepaard gaat met het aanleren en het gebruik van een nieuw 

voorschrijfsysteem wordt verlicht door een zichtbare aanwezigheid van ondersteunend 

personeel (Poon et al., 2004; Doolan & Bates, 2002). 

 

2.3.2. Kostprijs 

 

Uit de gesprekken die Poon et al. (2004) voerden in hun onderzoek kwamen volgende 

aspecten aan bod als mogelijke oplossingen voor de hoge kost van EVS. 

De hoge kost van EVS kan men overwinnen door de impact van EVS op de efficiëntie 

van het ziekenhuis na te gaan. Ondanks het feit dat de kapitale investering groot is, 

kunnen ziekenhuizen met een succesvolle implementatie voordeel trekken uit deze 

verbeterde ziekenhuisefficiëntie. Deze efficiëntie kan men bekomen doordat EVS uitstel 

of vertragingen in patiëntenzorg reduceert door verbeterde communicatie en 

standaardisatie van procedures in de hele instelling. Volgens een manager is de 

uitdaging voor instellingen dan ook de gegevens, die besparingen kunnen aantonen, te 

verzamelen en dit in het vroege stadium van het implementatieproces. 

Daarnaast moeten ook voordelen voor de individuele gebruikers zoals een reductie in 

het terugbellen van verpleegkundigen en apothekers om voorschriften te verduidelijken 

en de mogelijkheid om orders te beheren, gemeten en in het licht gesteld worden door 

ziekenhuisleiders en artsen.  
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2.3.3. Status van commerciële systemen 

 

Om over de barrière van de immaturiteit van commerciële systemen te komen, boden de 

informanten tijdens het interview van Poon et al. (2004) enkele strategieën bij het 

selecteren van verkopers. Op de eerste plaats moeten verkopers geëngageerd zijn op de 

EVS-markt. Ten tweede moet de verkoper bereid zijn om de workflow in het ziekenhuis 

te identificeren en zijn product overeenkomstig aan te passen. Tenslotte moet de 

verkoper bereid zijn zich te engageren in een vertrouwensrelatie van lange duur met het 

ziekenhuis, omdat een succesvolle EVS-implementatie soms jaren in beslag kan nemen.  

 

2.4. Analyse en overwegingen voorafgaand aan de implementatie 

 

Experts zijn het erover eens dat de implementatie van EVS een moeilijk proces is 

waarbij men zich bewust moet zijn van mogelijke problemen. In 2001 kwamen daarom 

13 experts, die zich de Menucha Group noemden, samen met als doel aanbevelingen te 

identificeren. Hun kwalitatieve analyse resulteerde in een richtlijn bestaande uit 9 items, 

die kan helpen bij het invoeren van een elektronisch systeem en de kans op een 

succesvolle implementatie verhoogt ( Ash, Stavri, Kuperman,2003). 

 

1. Motivatie 

Vooreerst is een goede, duidelijke motivatie de basis van en de drijfveer voor een 

succesvolle implementatie. 

Uitgaande van de motivatie zal men een missie en een visie op het project kunnen 

ontwikkelen (Sengstack & Gugerty,2004). 

 

2. Leiderschap 

Ten tweede zal efficiënt leiderschap ook bijdragen tot het succes van de EVS-

implementatie. Het leiderschap situeert zich op verschillende niveaus. Op het 

uitvoerende niveau is men verantwoordelijk voor het promoten van een 

gemeenschappelijke visie en het voorzien van de nodige financiële middelen. 

Het projectmanagement moet dan weer de praktische en nuttige beslissingen verzekeren 

(Ash et al., 2003). 
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3. Kosten 

Financiële overwegingen zijn van kritisch belang. Wanneer men de kostprijs van de 

implementatie in kaart brengt, wordt deze vaak onderschat. Er dient niet alleen rekening 

gehouden te worden met de evidente softwarekosten, maar ook met de moeilijker te 

voorspellen kosten van de training en ondersteuning. Ook moet men nagaan of de 

organisatie zich een tijdelijke productiviteitsdaling, die gepaard gaat met de 

implementatie, kan veroorloven (Ash et al, 2003).   

 

4. Integratie, workflow en processen 

Omdat een elektronisch voorschrijfsysteem de bestaande werkprocessen van zowel 

artsen, verpleegkundigen als apothekers zal beïnvloeden, moet de organisatie op 

voorhand een plan opmaken die deze impact analyseert en ervoor zorgt dat men zich 

doorheen deze veranderingen kan werken. 

De manier waarop een EVS-applicatie integreert in een bestaande omgeving en 

workflow is van uitermate belang voor zijn succes.  

Daarom moet de organisatie zich ook afvragen hoe het systeem via interfaces zal 

integreren met reeds aanwezige computerapplicaties zoals het apotheek- en 

registratiesysteem of andere klinische systemen (Ash et al.,2003; Sengstack & Gugerty, 

2004). 

 

5. Waarde voor de gebruikers. 

Vooraf moet ook bepaald worden welke uiteindelijke meerwaarde een elektronisch 

voorschrijfsysteem de eindgebruikers kan bieden. Dit houdt tevens in dat de gebruikers 

deze waarde dan ook inzien en begrijpen. Zij moeten bereid zijn op een andere manier 

te werken maar kunnen voordelen zoals beslissingsondersteuning in ruil krijgen. Er 

moet wel duidelijk gesteld worden waar het systeem verbetering zal brengen en vooral 

ook waar niet. Deze analyse kan de organisatie helpen bij het promoten en het aan de 

man brengen van het systeem (Ash et al.,2003; Sengstack & Gugerty,2004). 
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6. Projectmanagement en fasen van implementatie  

Het is belangrijk de implementatie vooraf in zorgvuldige fasen te plannen. Tijdens de 

pre-implementatie fase moet de organisatie een visie ontwikkelen, hun fondsen 

lokaliseren en personen aanspreken die de implementatie zullen leiden. Een plan om 

artsen te betrekken moet ontplooid worden. In alle fasen moeten de gebruikers centraal 

gesteld worden. Zij moeten nauwkeurig geïnformeerd blijven om zich ten volle te 

kunnen engageren (Ash,2003). 

 

7. Technologie 

Inzake technologie moeten de strategie, de gebruiksvriendelijkheid, de flexibiliteit en de 

kwaliteit van het systeem in overweging genomen worden (Ash et al., 2003). 

Een veilige toegang tot het systeem en vertrouwelijkheid van gegevens zijn van primair 

belang. 

Daarbij komt dat organisaties op voorhand moeten nagaan of het systeem aan te passen  

is en dit door eigen technici of enkel door de verkoper. 

Bovendien moet nagedacht worden over technische vragen zoals bijvoorbeeld hoe de 

integriteit zal verzekerd worden, hoe het systeem zal interageren met de huidige 

systemen, of het systeem toegankelijk moet zijn vanop afstand en of de 

netwerkinfrastructuur stabiel is (Sengstack en Gugerty,2004). 

 

8. Training en ondersteuning 

De organisatie moet uitmaken wat de methode van training wordt. Naast een initiële 

training kunnen ook geregeld bijscholingen georganiseerd worden (Sengstack & 

Gugerty, 2004). 

Naast een goed trainingsprogramma enkele weken voor de implementatie is de 

constante aanwezigheid van ondersteunende personen op de dienst bij het eerste gebruik 

van het systeem van heel groot belang.  

Deze intensieve ondersteuning heeft niet alleen een symbolisch belang, maar het laat het 

implementatieteam ook toe om tijdens de operationele fase onmiddellijk te ervaren wat 

wel en niet goed werkt. In het verleden is reeds bewezen dat het succes van EVS 

verhoogt als er tijdens en na de implementatie rechtstreekse hulp 24u/24 ter beschikking 

staat (Ash et al.,2003). 
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9. Evaluatie en verbetering 

EVS vraagt een voortdurende evaluatie en verbetering. Daarom is het van belang dat 

feedbackmechanismen beschikbaar zijn om zo de situatie te evalueren en mogelijks te 

verbeteren. Hierbij kan een duidelijk plan voor het opsporen en oplossen van problemen 

helpen (Ash et al., 2003; Sengstack en Gugerty, 2004). 

 

2.5. Het selectieproces 

 

Eens de beslissing wordt genomen om naar een elektronisch voorschrijfsysteem over te 

stappen, moet duidelijk vooropgesteld worden welke problemen het systeem moet 

aanpakken en aan welke eisen het systeem moet voldoen. De selectie van een dergelijk 

systeem brengt niet alleen een grote verandering in het gedrag van velen maar ook in 

het beleid en procedures van de instelling. 

Met het oog op een verbetering van dit selectieproces formuleerden Gray & Felkey 

(2004) enkele nuttige aanbevelingen. De vier essentiële peilers in het selectieproces van 

een EVS-systeem zijn de functionaliteit, de interoperabiliteit, de compatibiliteit met 

bestaande processen en de gebruiksvriendelijkheid. Op basis van deze vier peilers 

ontwikkelden Gray & Felkey (2004) dan ook een evaluatie-instrument dat men kan 

aanwenden bij het selecteren van een product. 

Allereerst is het belangrijk dat het gekozen elektronisch voorschrijfsysteem de 

mogelijkheid biedt aan de gebruikers om verschillende orders op een snelle en veilige 

manier in te geven en te beheren. Hierbij is het cruciaal dat de arts op het moment van 

voorschrijven de nodige informatie over de patiënt en de medicatie krijgt. 

Daarnaast zouden beslissingsondersteunende regels eigen aan het ziekenhuis en 

routinematig gebruikt in de apotheek, ordersets en voorkeuren moeten ingebouwd 

worden in het voorschrijfproces. 

Ook moeten artsen, apothekers en verpleegkundigen een veilige toegang hebben tot het 

systeem vanuit elke locatie binnen het ziekenhuis. 

Het EVS-systeem moet bijna tijdsneutraal zijn in vergelijking met de actuele workflow 

en mag geen vertragingen veroorzaken in het voorschrijfproces. 
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Een ander aspect van het selectieproces is de beslissing of het ziekenhuis met een reeds 

bestaand product zal werken of zelf het systeem zal bouwen.  

Dit hangt vooreerst af van de interne IT-capaciteiten van de instelling en het prijskaartje 

van de ontwikkelingskosten. Maar ook de duur van de periode tot aan de implementatie 

speelt een rol. Een aantal gezondheidsinstellingen hebben ondervonden dat de 

voorbereidingstijd tot 2 jaar kan oplopen. 

Een volgend belangrijk punt is het samenstellen van een selectieteam. Dit team moet 

bestaan uit multidisciplinaire gezondheidsmedewerkers, IT-leiders, operationele experts 

en financiële analisten. Een goede samenstelling van het selectieteam is cruciaal om 

ervoor te zorgen dat zij een systeem kiezen dat voldoet aan de noden van de instelling 

en niet het product nemen dat de beste kritieken krijgt op de markt. 

Omdat het EVS geen alleenstaande applicatie is binnen de instelling, is het natuurlijk 

ook cruciaal een product te vinden dat aansluit op de bestaande systemen. Een lijstje 

met alle reeds aanwezige systemen, dat men dan kan voorleggen aan de verkopers van 

EVS systemen, is dus geen overbodige luxe. Een succesvolle implementatie van een 

EVS systeem hangt uiteindelijk af van hoe het nieuwe IT-systeem past binnen de 

organisationele, operationele, interpersoonlijke en institutionele processen en 

objectieven. 

Het systeem moet echter niet alleen compatibel zijn met de bestaande elektronische 

systemen, maar ook met de workflow en de werkdruk. Zonder rekening te houden met 

de dagelijkse manier van werken, de bestaande procedures binnen een instelling en de 

voorkeuren van de gebruikers, zal elke technologie botsen op weerstand bij 

gezondheidswerkers.  

Tenslotte is een demonstratie van het systeem een goede manier voor het selectieteam 

om te ontdekken wat de gebruikers als positief en negatief zullen ervaren. 
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2.6. Succesfactoren 

 

Uit literatuur blijkt dat er geen onfeilbaar recept bestaat voor een succesvolle 

implementatie. Wel geven verschillende auteurs advies op basis van hun ervaring. Naast 

een grondige analyse voorafgaand aan de implementatie zijn er nog een aantal vaak 

genoemde factoren  die de sleutel tot een succesvolle implementatie kunnen zijn 

(Sengstack & Gugerty,2004). 

 

2.6.1. Continue administratieve ondersteuning 

 

Ondersteuning voor het project op het executief niveau is een noodzakelijke vereiste. Er 

is niet alleen nood aan ondersteuning bij de beginfases maar op continue basis. 

Het management heeft de verantwoordelijkheid om een duidelijke visie op EVS te 

ontwikkelen en zich de volgende vragen te stellen: waarom wensen wij er mee door te 

gaan, wat verwachten we erdoor te winnen en op welke manier zullen we het succes 

meten?  (Sengstack & Gugerty, 2004) 

 

2.6.2. Het machtigen en betrekken van artsen 

 

Het betrekken van artsen in alle aspecten van de EVS-implementatie, vanaf het ontwerp 

tot de implementatie en de evaluatie, wordt in vele publicaties vernoemd als het 

hoofdingrediënt van een succesvolle implementatie. 

Deze betrokkenheid is noodzakelijk omdat artsen de belangrijkste gebruikers zijn en de 

voordelen van EVS alleen kunnen bekomen worden als het systeem aan de behoeftes 

van de artsen tegemoetkomt.  

De inbreng van artsen en gezondheidsmedewerkers zorgt ervoor dat het project is 

afgestemd op klinische doelen en de realiteit. 

Het hebben van goed gerespecteerde actieve artsen als sponsors is veruit belangrijker 

dan enige andere ervaring of kennis van informatiesystemen.  

In succesverhalen zijn het de artsen die de inspanningen leveren bij alle aspecten van 

EVS-implementatie (Chan, 2002). 
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2.6.3. Een efficiënt implementatieteam 

 

Het team dat instaat voor de implementatie moet de organisatie vertegenwoordigen op 

verscheidene niveaus en in verschillende departementen. De departementen waarop 

EVS invloed zal hebben, moeten een rol spelen in de implementatie van een dergelijk 

systeem. 

Het samenstellen van een team is belangrijk en uniek voor iedere organisatie.  

Omdat EVS verreikende effecten heeft, kan het aanduiden van de personen die moeten 

opgenomen worden in het team een moeilijke aangelegenheid zijn.  De taak om een 

selectieteam samen te stellen mag daarom niet te licht opgenomen worden (Sengstack & 

Gugerty, 2004). 

 

2.6.4. Andere 

 

- Experten aanduiden: er moet een grote geëngageerde groep van artsen, die het 

systeem kennen en zich bewust zijn van de geassocieerde eisen, samengesteld 

worden. 

- Verbintenis bekomen: het hoger management moet zich inzetten en steun bieden 

tijdens de hele implementatie. 

- De omgeving in overweging nemen: men moet de praktijkomgeving zorgvuldig 

bestuderen en waar mogelijk moeilijke handelingen aanpassen en stroomlijnen 

vóór het automatiseren. 

- Ontwerp het gebruiksgemak: het systeem moet bij het gebruik snel en 

gemakkelijk genoeg zijn en de gebruikersinterface moet zich op een consistente 

manier gedragen in alle situaties. 

- Ondersteuning bieden: men moet onmiddellijke 24u / 7dagen 

gebruikersondersteuning tijdens en na de implementatie voorzien en dit 

persoonlijk, online of telefonisch. 

- Het garanderen van kwaliteit: een multidisciplinair team dat instaat om 

problemen op te lossen, moet regelmatig contact opnemen met de gebruikers om 

op die manier het hoofd te bieden aan moeilijkheden en evaluaties uit te voeren 

(Chan, 2002). 
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HOOFDSTUK 1 

IMPLEMENTATIE VAN HET ELEKTRONISCH VOORSCHRIFT 
 

1.1. Projectomschrijving 

 

In 2004 nam het ziekenhuis AZ Groeninge de beslissing om de stap te zetten naar het 

automatiseren van het voorschrijfproces van medicatie. 

Er werd geopteerd voor het softwarepakket ‘Medicatiebeheer’ van de firma 

IHC/Infohos. Er werd een doorlooptijd van 2 jaar voorzien.  

 

Het project werd en wordt nog steeds verder geleid door enerzijds een stuurgroep en 

anderzijds een operationeel team. 

De stuurgroep is samengesteld uit: 

• De projectmanager  

• De directeur patiëntenzorg 

• De directeur audit, beheer en informaticabeheer 

• De hoofdapotheker 

• Een verantwoordelijke verpleegkundige van de cel zorgcoördinatie 

• Een arts, lid van de Medische Raad en een andere arts, lid van het College van 

Hoofdgeneesheren. 

• Een verantwoordelijke voor informatietechnologie (IT) 

• De vertegenwoordigster van de firma IHC 

 

De stuurgroep vergadert op regelmatige basis waarbij voornamelijk het 

projectstatusrapport met de hangende problemen wordt overlopen en besproken en de 

planning bepaald wordt. Na iedere vergadering wordt een verslag opgemaakt. 

 

 

 
 
 
 
 



   

  36    

Het operationeel team bestaat uit: 

• De projectmanager 

• Het medisch diensthoofd van de pilootafdeling chirurgie 

• De hoofdverpleegkundige van de pilootafdeling chirurgie 

• De apotheker, verantwoordelijk voor de backoffice 

• De verantwoordelijk verpleegkundige van de cel zorgcoördinatie 

 

Het operationeel team staat voornamelijk in voor de beheersing van de inhoudelijke 

processen zoals bijvoorbeeld de bespreking van de workflow van artsen, 

verpleegkundigen en apothekers. 

De projectmanager leidt grotendeels het hele project. Zij is de unieke tussenpersoon en 

sleutelfiguur tussen de gebruikers en de projectstuurgroep. 

 

Er werd vooropgesteld om eind september 2004 te starten met een testfase op de 

pilootafdeling chirurgie. Men heeft voor deze afdeling gekozen omdat het een acute 

dienst is en omdat de behandelingsrichtlijnen gemakkelijk in ordersets opgenomen 

kunnen worden. Wat ordersets zijn, wordt in een volgend item beschreven.  

Daarom werden de eerste opleidingen voor artsen en verpleegkundigen georganiseerd. 

Er werd afgesproken om slechts bij een beperkt aantal patiënten elektronisch te werken. 

Tijdens deze testfase botste men op verschillende systeemfouten en operationele 

problemen binnen de IT-functionaliteiten van het ziekenhuis zoals integratie en 

koppelingen tussen hardware, software en databases. Gezien er nieuwe krachtigere 

hardware en upgrading nodig was en het systeem nog teveel fouten bevatte, liep het 

project onvermijdelijk een algemene achterstand op. De minimale vereisten voor het 

opstarten werden niet gehaald zodat de beslissing werd genomen om de testfase en de 

opstart uit te stellen.  

Na het wijzigen, verfijnen en toevoegen van nieuwe functionaliteiten werden er 

bijkomende opleidingen voorzien en werd er gestart op de pilootdienst chirurgie medio 

april 2005.  
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1.2. Doelstellingen 

 

Het basisobjectief van het elektronisch voorschrift is een kwalitatieve beheersing van 

het hele geneesmiddelendistributieproces, namelijk vanaf het voorschrift tot en met de 

toediening van de medicatie aan de patiënt. Bijgevolg moet er op ieder ogenblik een 

volledig en geactualiseerd overzicht van de farmaceutische zorgen op de computer 

beschikbaar zijn voor zowel artsen, verpleegkundigen als apothekers. 

 

Het optimaliseren van de farmaceutische zorgverstrekking omvat: 

- De beheersing van alle distributiefacetten door volledige elektronische follow-up 

- De preventie van medicatiefouten zoals verkeerd begrepen mondelinge 

opdrachten, transcriptiefouten, klaarzetfouten en toedieningsfouten 

- Het beschikbaar zijn van informatie op het moment van zorgverstrekking zoals 

een globaal medicatieoverzicht van de patiënt, geneesmiddeleninformatie via 

een wetenschappelijke bijsluiter, standaardproductschema’s, staande 

orderschema’s1 en beschikbaarheid van relevante productinformatie en 

aandachtspunten 

- Een efficiëntere opvolging van de antiobioticatherapie door middel van een 

weergave van beleids- en praktische richtlijnen, zoals bereidings-en 

toedieningsmodaliteiten, in medicatiebeheer. 

- Meer aandacht bij het bewaken van de medicatieveiligheid door onder andere de 

validatie van uniforme staande orders en de dagelijkse validatie van de 

voorschriften door de arts en apotheker, gekoppeld aan individuele distributie. 

- Ondersteuning van het transmurale zorgaspect of de zorg omtrent de thuis- en 

ontslagmedicatie. De ziekenhuisapotheker zal bij een opname de generieke 

geneesmiddelen die de patiënt thuis inneemt substitueren in 

formulariumprodukten. Het formularium is een lijst van geneesmiddelen die in 

de ziekenhuisapotheek beschikbaar zijn. Deze lijst is samengesteld in overleg 

met het Medisch Farmaceutisch Comité. 

 

                                                 
1 Staand order is een door de arts vooraf vastgesteld behandelingsschema, waarin desgevallend verwezen 
wordt naar standaard verpleegplannen en /of procedures.  Een staand order is een vorm van medisch 
voorschrift ( Ministeriële omzendbrief 06/01/1992). 
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Andere doelen van het elektronisch voorschrift zijn het vereenvoudigen van de 

administratie, het naleven van wettelijke bepalingen zoals de individuele distributie op 

basis van het voorschrift en het beperken van de noodkasten op de verpleegafdelingen. 

Tenslotte zijn er ook economische objectieven. Ten eerste moet de efficiëntie in de 

behandeling en de beheersing van de informatiestroom en een correcte en tijdige 

facturatie van wat er wordt toegediend mogelijk gemaakt worden. Ten tweede kunnen 

door de preventie van medicatiefouten langdurige behandelingen vermeden worden. 

Naast de opgesomde objectieven ondersteunt het elektronisch voorschrijfsysteem ook 

andere projecten zoals het elektronisch patiënten- en medisch dossier, klinische 

zorgpaden en procesverbeteringen. 

 

1.3. Het systeem ‘Medicatiebeheer’ 

 

Het softwareprogramma van het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) is opgebouwd 

uit 3 modules met elk hun specifieke mogelijkheden. Er is een module voor de arts, 

voor de apotheek en voor de verpleegkundigen. Om toegang te krijgen tot het systeem 

moet men steeds inloggen met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Hieronder volgt 

een beknopte beschrijving van de functionaliteiten per module.  

 

1.3.1. Artsenmodule 

 

In de artsenmodule is de voornaamste functionaliteit het opmaken van een voorschrift. 

De arts kan een enkelvoudig voorschrift opmaken en hierbij gebruik maken van eigen 

medicatieschema’s of van vrijgegeven medicatieschema’s die werden opgemaakt door 

de apotheker. Hij kan ook steeds online een bijsluiter consulteren.  

Hij kan ook rechtstreeks voorschrijven vanuit sets. Een set bestaat uit verschillende 

geneesmiddelen die samen gebruikt worden bij een bepaalde ingreep of pathologie. Dit 

zijn staande orders die als één geheel kunnen voorgeschreven worden. De arts kan 

hierin steeds een order stoppen en wijzigen.  

Indien een voorschrift werd voorbereid door een verpleegkundige moet de arts deze 

voorschriften controleren en valideren.  
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Onder het tabblad ‘te valideren’ kan hij deze voorschriften opvragen en valideren. 

Validatie is essentieel en moet tijdig gebeuren zoniet vervalt het voorschrift.  

Daarnaast biedt de module volgende functionaliteiten: 

• Het aanmaken en afdrukken van een ontslagbrief 

• Het invullen van attesten 

• Het afdrukken van nog te ondertekenen voorschriften 

• Het bekomen van een overzicht van de voorschriften per dag, per week en per 

maand. 

• Het raadplegen van het logboek. In het logboek worden alle voorschriften, 

wijzigingen en toedieningen geregistreerd. Hier kan men nagaan wie wat heeft 

gedaan. 

 

1.3.2. Apotheekmodule 

 

In de apotheek worden de opgemaakte voorschriften door een apotheker gevalideerd en 

wordt de thuismedicatie zoals generieke geneesmiddelen gesubstitueerd volgens het 

formularium. Deze substitutie wordt ondersteund door de receptormodule die het 

substitutiegeneesmiddel aangeeft. 

Deze module geeft verder een overzicht van: 

• Patiënten met te valideren voorschriften 

• Te valideren bijbestellingen van multidosispreparaten zoals zalven en druppels 

• Individuele voorschriften van patiënten en dit per dag, per week of per maand. 

 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot de aanmaak en het beheer van medicatieschema’s 

en sets. Een medicatieschema bevat informatie zoals een uurschema, looptijd, frequentie 

en aandachtspunten. Men kan steeds schema’s en sets toevoegen, wijzigen en 

verwijderen. 

Aansluitend is deze module gekoppeld aan het apotheekpakket van Infohos voor wat 

betreft de logistieke (individuele distributie) en administratieve (facturatie) aspecten. 

Deze koppeling werkt momenteel niet vlot waardoor fouten in de distributie 

voorkomen. 
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1.3.3  Verpleegmodule 

 

Op de afdeling geldt de afspraak dat de verpleegkundigen de thuismedicatie, nieuw 

opgestarte medicatie en andere voorschriften, zoals sets, infusen, TPN en magistrale 

bereidingen inbrengen, weliswaar met een tijdslimiet. De arts dient nadien binnen de 24 

u de voorbereide voorschriften te valideren zoniet vervalt het voorschrift.  

Onder het tabblad dagschema krijgt de verpleegkundige een overzicht van de toe te 

dienen medicatie voor deze dag. Het klaarzetten van de medicatie gebeurt aan de hand 

van dit scherm. Men kan een gedetailleerd dagschema afdrukken om nadien te 

gebruiken tijdens het bedelen en toedienen van de medicatie.  

Onder het tabblad registratietoediening kan men de toegediende medicatie per ronde 

registreren. Bij het niet voorradig zijn van het geneesmiddel in het persoonlijk 

medicatievakje van de patiënt op de afdeling moet een stockbeweging geregistreerd 

worden. Elke medicatieronde moet nadien worden afgesloten. Het afsluiten van rondes 

betekent dat de gegevens van de toedieningen naar de apotheek verzonden worden. 

Via deze module kunnen ook bijbestellingen van multidosispreparaten zoals 

bijvoorbeeld zalven gebeuren.  

 

1.4. Meerwaarde van het project 

 

Tijdens het project werden verschillende doelstellingen (zoals beschreven in 1.2)  

gerealiseerd.  

Preventie van medicatiefouten, het beschikbaar zijn van informatie en het bewaken van 

de medicatieveiligheid zijn een van de doelstellingen om de farmaceutische 

zorgverstrekking te optimaliseren.  

Wat betreft de medicatieveiligheid moet worden gezegd dat het systeem een belangrijke 

meerwaarde kan bieden. Transcriptiefouten worden vermeden omdat men geen orders 

moet overschrijven. Gezien het probleem van onduidelijk handschrift wegvalt, is de 

kans om een order foutief te interpreteren quasi nihil. Omdat men verplicht is om alle 

velden in het systeem in te vullen, bekomt men een volledig voorschrift dat telkens de 

toe te dienen dosis, toedieningsweg en tijdstip bevat. 
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De invoering van het systeem vraagt een goede voorbereiding van de dienst. Een 

grondige analysefase vooraf is noodzakelijk. Dit heeft ertoe geleid dat men tot 

uniformisatie en standaardisatie van medicatieorders is gekomen. Staande orders zijn in 

medicatiebeheer geïmplementeerd onder de vorm van sets. Daarnaast kan men gebruik 

maken van medicatieschema’s die werden opgemaakt door de apotheek. Deze schema’s 

bevatten reeds belangrijke informatie zoals correcte dosering, vorm, tijdstip en wijze 

van toediening. Op die manier voorziet het systeem informatie voor artsen en 

verpleegkundigen op het moment van zorgverstrekking. De beschikbare 

wetenschappelijke informatie onder de vorm van bijsluiters, medicatieschema’s en sets 

ondersteunen de verpleegkundige in het correct en op een veilige manier uitvoeren van 

het voorschrift enerzijds en in het geven van relevante informatie aan de patiënt 

anderzijds.  

Door het valideren van de voorbereide voorschriften door de arts en de dagelijkse 

validatie in de apotheek wordt er meer aandacht besteed aan het bewaken van de 

medicatieveiligheid. 

Toch moet men zeer bedacht zijn voor nieuwe medicatiefouten die het systeem kan 

teweegbrengen, vooral omdat het systeem momenteel nog onvolkomenheden bevat. 

Nieuwe fouten kunnen ontstaan door het stopzetten en verdwijnen van een voorschrift 

bij het niet tijdig valideren en bij orders met wisselende dagdosis. Tijdens de 

medicatierondes maken de verpleegkundigen gebruik van een afdruk met een 

gedetailleerd dagschema per patiënt. Bij het wijzigen van een voorschrift moet men er 

telkens aan denken om een nieuwe afdruk te maken van de toe te dienen medicatie 

zoniet bestaat de kans dat dit geneesmiddel niet wordt toegediend bij het bedelen van de 

medicatie. 

Het systeem ondersteunt eveneens het transmurale zorgaspect. Bij een 

ziekenhuisopname van een patiënt worden generieke geneesmiddelen die hij thuis 

neemt door de ziekenhuisapotheker omgezet in formulariumproducten. Bij ontslag 

wordt de ziekenhuismedicatie opnieuw omgezet naar het oorspronkelijke generieke 

geneesmiddel in de juiste dosis. 
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Ook andere doelen zoals het vereenvoudigen van de administratie, het naleven van 

wettelijke bepalingen en het beperken van noodkasten op de verpleegafdelingen werden 

bereikt. 

De administratie wordt vereenvoudigd doordat attesten rechtstreeks bij het 

voorschrijven elektronisch worden aangemaakt. Ook ontslagbrieven kunnen worden 

aangemaakt.  

Voorlopig worden de voorschriften van de patiënten bij ontslag nog afgedrukt en is een 

geschreven handtekening nog vereist. 

 

Tot nog toe werden de afdelingen beleverd via herbevoorrading van de spoedkasten. 

Het project is eveneens een aanzet voor de toepassing van individuele distributie op de 

afdelingen. Dankzij de koppeling EVS met de individuele distributie wordt voldaan aan 

de huidige wetgeving. 

Het project heeft eveneens een positieve invloed op de geneesmiddelenvoorraad op 

afdelingsniveau. Men kon de afdelingsstock reduceren met een derde tot de helft.  

Dit maakt de voorraad beter opvolgbaar zodat er minder tekorten of vervallen 

geneesmiddelen voorkomen. 

 

Het elektronisch voorschrijfsysteem biedt een meerwaarde in verscheidene deelaspecten 

van het geneesmiddelengebeuren. Toch is het systeem wat betreft medicatieveiligheid 

niet feilloos en moet men steeds aandachtig en zorgvuldig blijven. 
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HOOFDSTUK 2 

ONDERZOEK NAAR DE TEVREDENHEID BIJ GEBRUIKERS 

 

2.1. Doelstelling van het onderzoek en onderzoeksvraag 

 

Het voorkomen van medicatiefouten is voor gezondheidsinstellingen een belangrijke 

zorg. Het aspect medicatieveiligheid in het zorgproces van een patiënt krijgt daarom 

steeds meer aandacht. 

Tijdens het ziekenhuisverblijf van een patiënt wordt doorgaans een medicamenteuze 

behandeling gestart of voortgezet. Het opmaken van een medisch voorschrift vormt het 

startpunt van het gehele traject van geneesmiddelendistributie. Dit multidisciplinair 

proces, waarbij zowel arts, apotheker als verpleegkundige hun eigen specifieke 

verantwoordelijkheid hebben, speelt een zeer belangrijke rol in het verstrekken van een 

kwalitatief goede farmaceutische zorg. 

Steeds meer nemen ziekenhuizen het initiatief om de kwaliteit van de farmaceutische 

zorgverstrekking te optimaliseren en gaan ze op zoek naar vernieuwingen om dit doel te 

bereiken. Eén van die vernieuwingen is automatisering. Men verwacht van 

informatisering dat het op verschillende wijzen een bijdrage kan leveren aan een 

doelmatige en veilige medicatievoorziening. 

 

Het ziekenhuis AZ Groeninge zette al de stap naar een elektronisch voorschrijfsysteem. 

De implementatie van dit systeem betekent een organisationele uitdaging die 

onvermijdelijk gepaard gaat met veranderingen in de werkgewoonten van zowel artsen, 

verpleegkundigen als ziekenhuisapothekers en vraagt bijgevolg een aanpassing en een 

zoektocht naar een nieuw werkritme. 

De doelstelling van dit onderzoek is een beeld te schetsen over de mate van  

tevredenheid bij artsen en verpleegkundigen die sinds kort met dit nieuwe systeem 

werken. 
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Om hierin inzicht te krijgen, zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

• Met welke aspecten van het softwarepakket zijn de gebruikers wel of niet 

tevreden? 

• Welke aspecten van EVS zijn beter of slechter in vergelijking met de 

handgeschreven orders? 

• Voldoet het systeem aan de oorspronkelijke verwachtingen? 

• Welke systeemmogelijkheden zijn bruikbaar? 

• Is er voldoende ondersteuning bij implementatie? 

 

2.2. Onderzoeksopzet 

 

2.2.1. Gegevensverzameling 

 

Het onderzoek werd gevoerd aan de hand van een vragenlijst. Er werden twee 

vragenlijsten opgemaakt, namelijk één voor artsen en één voor verpleegkundigen. De 

opbouw van de enquêtes is identiek maar enkele vragen verschillen. Deze vragenlijsten 

vindt u in appendix C en D. 

De vragenlijst werd zelf opgesteld aan de hand van reeds ontwikkelde vragenlijsten van 

Lee et al. (1996) en Weiner et al. (1999) en daarna aangepast aan de mogelijkheden van 

het geïmplementeerde systeem ‘Medicatiebeheer’ van het ziekenhuis.  

 

In de enquête werden in eerste instantie enkele persoonlijke gegevens gevraagd.  

Daarna volgde een inhoudelijke bevraging met gesloten vragen, waarbij men op een 

vijfpunten schaal via aankruismogelijkheden kon antwoorden. Dit inhoudelijke deel 

werd verdeeld in vier items. Het eerste item betrof het softwarepakket waarbij gevraagd 

werd naar een mening over aspecten als inlog- en beveiligingsprocedures, snelheid, 

gebruiksvriendelijkheid, informatie en het schermoverzicht. In een tweede item werd 

gepeild naar de satisfactie van de gebruikers. Hierbij werd niet alleen gevraagd naar een 

soort vergelijking tussen het elektronisch en het traditioneel handgeschreven 

voorschrift, maar ook werden een aantal uitspraken voorgelegd waarbij men kon 

aanduiden in welke mate men ermee akkoord ging. Bovendien werd nagegaan of er 

werd voldaan aan de oorspronkelijke verwachtingen.  
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In een derde item werd onderzocht welke systeemmogelijkheden bruikbaar zijn.  

Het vierde item bevroeg het leerproces en de ondersteuning tijdens de implementatie.   

Tenslotte volgden vier open vragen waarbij de respondent vrij kon formuleren wat hen 

het meest of minst bevalt aan het systeem, welke aspecten men zou veranderen en wat 

voor hen het moeilijkste was om aan te leren. In het algemeen kwam er weinig respons 

van de artsen op de open vragen. 

 

2.2.2. Doelgroep 

 

Tot nog toe gingen twee diensten operationeel van start, namelijk een chirurgische en 

een psychiatrische dienst.  De dienst chirurgie telt 21 verpleegkundigen en 5 artsen , de 

dienst gerontopsychiatrie telt 17 verpleegkundigen en één arts. Aan alle artsen en 

verpleegkundigen van beide diensten werd in de week van 15 juni 2005 een vragenlijst 

met begeleidende brief (appendix A en B) overhandigd. Op dat moment hadden 

verpleegkundigen en artsen slechts een ervaring van ± twee maanden. 

 

2.2.3. Gegevensverwerking 

 

Al de gegevens bekomen uit de gesloten vragen werden ingebracht en verwerkt met het 

programma SPSS versie 10.0. 

De resultaten worden, aan de hand van de berekende percentages, weergegeven in een 

beschrijvende analyse. Daarna worden de bevindingen op de open vragen woordelijk 

weergegeven. 
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2.3. Resultaten enquête 

 

2.3.1. Respons en populatiekarakteristieken 

 

Van de 38 verpleegkundigen en 6 artsen werden respectievelijk 30 en 6 enquêtes 

ingevuld. De responsgraad voor verpleegkundigen bedraagt 78.9% en voor artsen 

100%. 

Hieronder volgen enkele tabellen die de frequentieverdeling van de verpleegkundigen 

met hun leeftijd en computerervaring weergeven.  
 
    

 n % 
  < 30 jaar 8 26.7 
 tussen 30 en 40 8 26.7 
 tussen 40 en 50 7 23.3 
 tussen 50 en 60 7 23.3 
 Total 30 100.0 

 
Tabel 1: frequentieverdeling: leeftijd van verpleegkundigen 

 

Bij de verpleegkundigen zijn de leeftijdsgroepen quasi gelijk verdeeld. 

Bij de artsen bevindt zich de grootste groep, 5 artsen of 83.3%,  in de leeftijdsgroep 

tussen de 30 en 50 jaar. 

 

 n % 
 dagelijks 8 26.7 

 soms 10 33.3 

 zelden 11 36.7 

 nooit 1 3.3 

 Total 30 100.0 

 
Tabel 2: frequentieverdeling: ervaring met computer bij verpleegkundigen 

 

Slechts 26.7% van de verpleegkundigen gebruiken dagelijks een computer. De meeste 

verpleegkundigen (36.7%) gebruiken zelden een computer. 

Alle artsen (100%) werken dagelijks met een computer. 
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2.3.2. Bevindingen omtrent het softwarepakket 

 

In dit item werd aan de artsen en verpleegkundigen gevraagd hoe ze aspecten als de 

inlogprocedure, de snelheid, de gebruiksvriendelijkheid, de aangeboden informatie en 

het schermoverzicht van het systeem inschatten. Deze aspecten konden beoordeeld 

worden op een vijf punten schaal gaande van 1: zeer slecht tot 5: zeer goed. 

 

Over de inlog- en beveiligingsprocedures zijn de gebruikers algemeen tevreden. De 

meerderheid van de verpleegkundigen (26 of 86.7%) en 66.7% van de artsen vinden het 

gemak van in- en uitloggen goed tot zeer goed. Ook de beveiliging of het automatisch 

uitloggen na een tijd wordt door 66.7% van de verpleegkundigen en van de artsen goed 

tot zeer goed ervaren, 30% blijft neutraal. Wat betreft de betrouwbaarheid blijft 43.3% 

van de verpleegkundigen neutraal en vindt 46.7% dit goed tot zeer goed. 

Voor 83.3% van de artsen is de betrouwbaarheid van het systeem goed. 

Een belangrijk aspect voor zowel artsen als verpleegkundigen is de snelheid van het 

systeem. Net iets meer dan de helft van de verpleegkundigen (53.3%) en precies de helft 

van artsen (50%) zijn van mening dat de systeemsnelheid (responstijd, 

schermwisselingen ) slecht tot zeer slecht is. De snelheid van in- en uitloggen is voor 

43.3% van de verpleegkundigen en de helft van de artsen (50%) goed. Slechts 6 

verpleegkundigen (20%) en 2 artsen (33.3%) drukken zich negatief uit. Over het aantal 

stappen die men moet ondernemen om een medicatievoorschrift op te maken zijn de 

meningen bij verpleegkundigen gelijk verdeeld: 36.6% vindt dit slecht tot zeer slecht, 

33.3% is neutraal en 30% beschouwt dit als goed. 

De helft van de artsen vindt het aantal stappen slecht tot zeer slecht, de andere helft is 

neutraal. 

Voor 40% van de verpleegkundigen en 1 arts (16.7%) is de logische volgorde van de 

verschillende stappen om een taak te voltooien goed. Veertig percent van de 

verpleegkundigen en de helft van de artsen (50%) zijn neutraal. Twee artsen (33.3%) en 

20% van de verpleegkundigen vinden deze volgorde slecht. 
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Precies de helft van zowel artsen als verpleegkundigen achten het gemak het systeem te  

laten doen wat je wilt noch goed noch slecht. Twee artsen (33.3%) en 26.7% van de 

verpleegkundigen vinden dit slecht. Slechts voor 1 arts en 7 verpleegkundigen (23.3%) 

laat het systeem toe te doen wat men wilt.   

Over de manier waarop informatie wordt weergegeven blijft ongeveer de helft (43.3%) 

van de verpleegkundigen en 2 artsen neutraal. Voor 3 artsen (50%) en 36.7% van de 

verpleegkundigen wordt de informatie op een goede manier weergegeven. 

De informatie inhoud van productschema’s of extern aangeboden via bijsluiter scoort 

zowel voor artsen (83.3%) als voor verpleegkundigen (65%) vrij goed. 

Het aspect schermoverzicht houdt in: de lay-out, de karakters en kleuren, de 

hoeveelheid gegevens en de duidelijkheid van het scherm. Gemiddeld genomen zijn 

zowel artsen (45%) en verpleegkundigen (46.6%) tevreden. Een minderheid van de 

verpleegkundigen (23.3%) en artsen (12.5%) menen dat het schermoverzicht slecht is. 

De rest blijft neutraal. 

 

2.3.3. Bevindingen omtrent de satisfactie 

 

In een eerste deel werd aan artsen en verpleegkundigen gevraagd om bepaalde aspecten 

zoals tijdsbesteding, gebruiksvriendelijkheid, beschikbaarheid van gegevens en 

veiligheid voor de patiënt te vergelijken met handgeschreven orders. Men kon 

antwoorden op een vijf punten schaal gaande van 1: EVS veel slechter tot 5: EVS veel 

beter. Enkele vragen verschillen tussen de artsen en verpleegkundigen. 

De tevredenheid omtrent de tijdsbesteding bij EVS scoort duidelijk slechter dan bij 

handgeschreven orders. Vooral de tijdsbesteding om een medicatievoorschrift op te 

maken en te wijzigen vinden respectievelijk 80% en 70% van de verpleegkundigen bij 

EVS slechter tot veel slechter. Bij artsen is de helft neutraal, de andere helft ervaart 

EVS slechter. Voor meer dan de helft van de verpleegkundigen (66.6%) is de 

tijdsbesteding tijdens de medicatieronde slechter. 

Bijna alle artsen (83.3%) blijven neutraal wat betreft de tijdsbesteding tijdens de 

zaalronde en bij patiënten.  
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Ook de gebruiksvriendelijkheid zoals de vlotheid van voorschrijven en het wijzigen van 

een voorschrift vinden 58.3% van de verpleegkundigen slechter. Vijfendertig percent is 

neutraal en slechts 6.6% vindt het systeem beter.  

Wat betreft de vlotheid van voorschrijven vindt de helft van de artsen het systeem 

slechter, de andere helft blijft neutraal. De helft van de artsen (50%) is van mening dat 

hun therapeutische vrijheid van voorschrijven met het systeem beter is, de andere helft 

is neutraal. 

De beschikbaarheid van geneesmiddelinformatie is zowel voor artsen (83.3%) als voor 

verpleegkundigen (69%) beter met EVS. 

Wat betreft de communicatie van administratieve gegevens of communicatie tussen en 

patiënt en zorgverleners blijft gemiddeld meer dan de helft (56.6%) van de 

verpleegkundigen neutraal. Ook de meerderheid van de artsen (55.5%) blijven neutraal. 

De helft ervan vindt de communicatie tussen zorgverleners onderling beter met EVS. 

Volgens 60% van de verpleegkundigen en 66.7% van de artsen zorgt het EVS-systeem 

voor leesbare en volledige voorschriften. 

De helft van de artsen zijn van mening dat de privacy van de patiënt is verbeterd sinds 

het gebruik van EVS. Volgens 60% van de verpleegkundigen brengt het systeem hierin 

geen verandering. 

Het juist klaarzetten van medicatie en de registratie van medicatietoediening blijft voor 

respectievelijk 50% en 60% van de verpleegkundigen gelijk in vergelijking met 

handgeschreven orders. 

 

In een tweede deel werden een aantal stellingen opgegeven waarbij men op een vijf 

punten schaal kon aangeven in welke mate men akkoord of niet akkoord ging, gaande 

van 1: helemaal niet akkoord tot 5: helemaal akkoord.  

De meerderheid van de verpleegkundigen  (83.3%) en alle artsen gaan niet akkoord met 

de stelling dat EVS foutenvrij is. Volgens 63.3% van de verpleegkundigen en 66,6% 

van de artsen verbetert EVS hun productiviteit niet. 

Ruim alle artsen (83.4%) en 70% van de verpleegkundigen vinden dat ze sinds het 

gebruik van EVS meer tijd besteden aan het opstellen van voorschriften. Voor 4 artsen 

(60.7%) biedt het systeem de nodige informatie om beter of goede voorschriften op te 

maken. 
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Op de uitspraak ‘In het algemeen ben ik tevreden over het gebruik van EVS op de 

dienst’ gaat 46.6% van de verpleegkundigen niet akkoord. Acht verpleegkundigen 

(26.7%) blijven neutraal en een andere acht zijn algemeen tevreden.  

Bij deze stelling is de mening van de artsen evenredig verdeeld, namelijk 2 artsen gaan 

niet akkoord, 2 artsen blijven neutraal en 2 artsen gaan akkoord. 

Volgens 40% van de verpleegkundigen en de helft van de artsen daalt het aantal fouten 

dankzij EVS niet en genereert het systeem voor 33,3% van de verpleegkundigen en 

66.7% van de artsen nieuwe medicatiefouten. 

Over de stelling of EVS de zorgkwaliteit verbetert, blijven meer dan de helft van de 

verpleegkundigen (55.2%) en de helft van de artsen neutraal. Idem dito voor de stelling 

dat EVS de stiptheid van orderuitvoering verbetert. 

Op de vraag of het ziekenhuis moet verdergaan met de implementatie van EVS op 

andere afdelingen blijft ongeveer de helft (48,3%) van de verpleegkundigen neutraal.  

De andere helft is gelijk verdeeld over niet akkoord (24%) en akkoord (27,6%). De helft 

van de artsen gaat akkoord, 2 artsen blijven neutraal en 1 arts gaat niet akkoord. 

 

In een derde deel werd gepeild naar de mate waarin bepaalde aspecten van EVS 

beantwoorden aan oorspronkelijke verwachtingen. Men kon antwoorden op een vijf 

puntenschaal gaande van 1: veel slechter dan verwacht tot 5: veel beter dan verwacht. 

Bij verpleegkundigen zijn vooral de impact op de workflow (60%), de tijdsbesteding 

voor het opmaken van een order (56.7%), de systeemsnelheid (43.3%) en het 

gebruiksgemak (40%) aspecten die slechter zijn dan verwacht. Het aanleren van EVS en 

de informatie inhoud zijn aspecten die voor de meeste verpleegkundigen (43.3% en 

40%) beter zijn dan verwacht. 

De helft van de artsen vindt het gebruiksgemak, de systeemsnelheid en de tijdsbesteding 

voor het opmaken van een order slechter dan verwacht. Het aanleren van EVS is ook bij 

artsen beter dan verwacht. Over het aspect informatie inhoud (66.7%) en clinical 

decision support (83.3%) blijven de artsen vooral neutraal. 
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2.3.4. Bevindingen omtrent systeemmogelijkheden 

 

Aan de hand van een aantal variabelen werd getracht een beeld te krijgen van de 

systeemmogelijkheden die voor artsen en verpleegkundigen bruikbaar zijn of kunnen 

zijn. Bepaalde items werden niet of niet correct ingevuld. De percentages die worden 

weergegeven zijn de valide percentages waarbij werd rekening gehouden met de 

missings. 

Hieronder volgt een rangschikking van systeemmogelijkheden die voor meer dan 70% 

van de verpleegkundigen en artsen bruikbaar (kunnen) zijn. 

 

Verpleegkundigen 

• Afprints van een gedetailleerd dagschema (93.1%) 

• Aanmaak en afdruk van een ontslagbrief door arts (89.7%) 

• Bijbestellen van medicatie via het systeem (85.7%) 

• Het beheer van produktschema’s (84%) 

• Thuismedicatie zichtbaar op het voorschrijfscherm (82.8%) 

• Het weergeven van gewijzigde of stopgezette medicatie (82.1%) 

• Het opmaken van orders vanuit voorschrijfsets (76.9%) 

• Memotooltip om opmerkingen in te brengen (75.9%) 

• Medicatiebewaking en clinical decision support (73.1%) 

• Het weergeven van de actuele medicatiestatus en dosis per patiënt (71.4%) 

 

Artsen 

• Het weergeven van vorige orders (80%) 

• Het weergeven van actuele medicatiestatus en dosis per patiënt (80%) 

• Medicatiebewaking (80%) 

• Antibioticabeleid (80%) 

• De aanwezigheid van wireless terminals aan het bed van de patiënt (80%) 

• Het invullen van attesten (80%) 

• Beheer van produktschema’s (75%) 

• Het opmaken van orders vanuit voorschrijfsets (75%) 

Tabel 3: Systeemmogelijkheden die bruikbaar zijn 
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Alle mogelijkheden opgesomd in bovenstaande tabel, met uitzondering van de 

aanwezigheid van wireless terminals aan het bed van de patiënt, zijn reeds bestaande in 

het systeem. 

Voor verpleegkundigen (63.2%) is de aanwezigheid van wireless terminals aan het bed 

van de patiënt het minst wenselijk. 

Bij artsen zijn clinical decision support (25%) en het opmaken of consulteren van 

voorschriften van thuis uit (20%) het minst noodzakelijk. 

 

2.3.5. Bevindingen omtrent het leerproces 

 

Ook hier werden een aantal stellingen voorgelegd in verband met het leerproces van 

EVS en de ondersteuning. Er werd gevraagd aan artsen en verpleegkundigen om op een 

vijf punten schaal, gaande van 1: helemaal niet akkoord tot 5: helemaal akkoord, aan te 

geven in welke mate ze akkoord gingen met deze uitspraken.  

 

Ruim meer dan de helft van de verpleegkundigen (76.7%) gaat niet akkoord met de 

stelling dat het aanleren van EVS spontaan gebeurt en weinig inspanning vergt. 

Slechts 6 verpleegkundigen (20%) gaan hiermee akkoord. 

Precies de helft van de artsen (3) gaat eveneens niet akkoord met deze stelling. De 3 

andere artsen blijven neutraal. 

Slechts een vierde van de verpleegkundigen (8 of 26.7%) en 2 artsen vinden het gebruik 

van EVS, eens aangeleerd, zeer gemakkelijk terwijl dit voor 36.6% van de 

verpleegkundigen niet het geval is.  Een andere 36,6% van de verpleegkundigen en de 

helft van de artsen blijven neutraal. 

Net iets meer dan de helft van de verpleegkundigen (17 of 56.7%) gaat akkoord met het 

feit dat ze minder tijd besteden aan het opmaken van voorschriften naarmate ze meer 

ervaring hebben. Slechts enkelen (5 of 16.7) gaan niet akkoord of blijven neutraal (8 of 

26.7%). Bij de artsen gaat de helft akkoord en 2 (33.3%) niet akkoord. Eén arts blijft 

neutraal. 
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Bij de stelling ‘Ik voel me bekwaam en comfortabel met EVS’ geven 12 

verpleegkundigen (40%) aan dat ze neutraal zijn. Van de overige verpleegkundigen gaat 

33.3% niet tot helemaal niet akkoord en 26.7% gaat wel akkoord. Op één na blijven de 

artsen neutraal bij de stelling. 

Precies de helft van de verpleegkundigen en alle artsen menen dat ze een adequate 

training kregen. Anderen gaan niet akkoord ( 23.3%) of blijven neutraal (26.7%). 

Veertig percent van de verpleegkundigen zegt behoefte te hebben aan een herhalingsles 

terwijl 37.3% van de verpleegkundigen en 66.6% van de artsen geen herhalingsles 

wensen.  

Ruim meer dan de helft van de verpleegkundigen (76.6%) en alle artsen kunnen,  

wanneer nodig, hulp vinden. 

 

2.3.6. Positieve aspecten aan EVS volgens gebruikers 

 

Chirurgie 

Op deze vraag hebben 14 op de 19 verpleegkundigen en 2/5 artsen van de dienst 

chirurgie een antwoord geformuleerd.  

De duidelijkheid (5/14) en de leesbaarheid (3/14) van het voorschrift, de juistheid van 

medicatie, dosis en toedieningswijze (2/14) en het gebruik van voorbereide sets en 

medicatieschema’s (2/14) zijn aspecten van EVS die de verpleegkundigen op deze 

dienst het meest bevallen.  

 

Dankzij het systeem zijn de medicatieopdrachten voor verpleegkundigen duidelijk en 

goed leesbaar en bevat het voorschrift voor elke medicatie telkens een dosis. Bij het 

gebruik van sets kan men orders vlugger ingeven en tijd winnen terwijl 

medicatieschema’s relevante informatie kunnen verschaffen. De mogelijkheid om 

voorschriften op te maken aan de hand van standaardorders in de sets en het gebruik van 

medicatieschema’s blijkt een positief aspect voor verpleegkundigen te zijn. 

Een ander voordeel volgens  een verpleegkundige is het vermijden van schrijffouten. 

Gezien de gegevens elektronisch verzonden worden naar de apotheek hoeft de 

verbruikte medicatie niet meer geteld te worden. In dit opzicht vermeldt één 

verpleegkundige dat het systeem tijdbesparend is. 
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Enkele verpleegkundigen werken in het algemeen graag met het systeem als de tijd het 

toelaat en als er weinig orders moeten ingebracht worden. Een respondent schrijft: ‘Je 

krijgt voldoening uit het resultaat als je eenmaal het systeem voldoende kent’. 

Dat niet iedereen even enthousiast is, blijkt uit het antwoord ‘Er bevalt me helemaal 

niets’. 

Gelijklopend met de verpleegkundigen geeft een arts aan dat de correcte 

medicatiedosissen en het gebruik van sets de aspecten zijn die hem het meest bevallen. 

Een andere arts merkt op dat de voorschriften worden ingebracht door 

verpleegkundigen. 

 

Psychiatrie 

Op deze vraag hebben 7 van de 11 verpleegkundigen geantwoord.   

Ook op deze dienst kan het systeem in bepaalde gevallen een tijdwinst betekenen.   

Voor een nachtverpleegkundige betekent het systeem minder schrijfwerk omdat het 

medicatiedossier niet meer elke week hoeft overgeschreven te worden.  

Bovendien worden overschrijffouten hierdoor vermeden en lost het systeem eveneens 

het probleem van het onleesbaar handschrift op. 

Ook uit het feit dat orders slechts éénmaal moeten ingevoerd worden en men geen apart 

papierwerk meer moet invullen en naar de apotheek verzenden, vloeit een tijdbesparing 

voort. 

Snelheid, handigheid, vlotheid, overzichtelijkheid en de validatie van de voorschriften 

door de arts zijn andere positieve items die door een verpleegkundige werden 

aangegeven. 

 

2.3.7. Negatieve aspecten aan EVS volgens gebruikers 

 

Chirurgie 

Er kwam op deze vraag meer respons in vergelijking met de vorige vraag, namelijk 18 

op de 19 verpleegkundigen en 4 op de 5 artsen hebben geantwoord. 

Het tijdsaspect (12/18), de omslachtigheid van het systeem (3/18) en het beperkte 

overzicht op de medicatie (3/18) komen in de antwoorden duidelijk naar voor. 
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Hoewel men door het EVS-systeem in bepaalde gevallen, zoals beschreven in de eerste 

vraag, tijd kan winnen, vermeldt meer dan de helft van de verpleegkundigen dat het 

inbrengen van orders in het systeem meer tijd vraagt dan het opstellen van een 

handgeschreven medicatievoorschrift. Sommigen vinden het systeem niet snel genoeg 

en storen zich aan de vaak terugkerende tussenschermen. Daarom zien zij het inbrengen 

van orders in het systeem als een omslachtige en tijdrovende taak.  

Het ontbreken van een duidelijk overzicht op de medicatie is een ander aspect dat wordt 

aangehaald.  

Aangezien de medicatiefiche zich niet meer in het verpleegdossier bevindt en men geen 

computer kan consulteren in de kamer van de patiënt, heeft men tijdens de verzorging 

van de patiënt minder overzicht over de toegediende medicatie van de dagen voordien 

of van eerder op de dag zelf. Ook op het computerscherm verliest men het overzicht 

omdat de medicatie per dag wordt weergegeven. 

Foutief aangemaakte voorschriften kan men niet onmiddellijk annuleren. Men moet ze 

stopzetten maar ze blijven wel op het scherm staan en verstoren het overzicht. Deze 

stopgezette voorschriften moeten ook telkens door de arts gevalideerd worden. 

Andere antwoorden betreffen softwareproblemen waardoor er continu veranderingen 

zijn binnen het systeem. Het feit dat verpleegkundigen gebonden zijn aan vaste 

medicatierondes in het systeem maakt hen te afhankelijk van de computer. Werken 

zoals voorheen is onmogelijk omdat de computer zegt wanneer iets moet uitgevoerd 

worden zonder rekening te houden met de werkdruk op de dienst. 

 

Analoog met de verpleegkundigen vinden artsen het scherm te weinig overzichtelijk en 

het systeem te traag en vormt het volgens hen een extra belasting voor het 

verpleegkundig personeel. 

Eén arts voegt eraan toe dat het werken met EVS op chirurgische diensten het best 

haalbaar is wanneer de verpleging de voorschriften invoert in het EVS-systeem en de 

arts deze valideert. Op deze manier heeft de verpleegkundige ook een overzicht op de 

medicatie die de patiënt neemt. 

Een andere opmerking is het feit dat men een voorschrift niet tijdelijk kan stopzetten 

zonder nadien het voorschrift opnieuw volledig in te brengen. 
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Psychiatrie 

Bij deze vraag was er een respons van 9 op de 11 verpleegkundigen. Het niet tijdig 

valideren van voorschriften door de arts is een aspect dat bijna door elke 

verpleegkundige (8/9) werd aangegeven. Daarnaast zijn gebrekkige distributie van 

medicatie vanuit de apotheek (6/9), het negatief tijdaspect (4/9) en het matig overzicht 

(3/9) gemeenschappelijke antwoorden. 

 

Het valideren door de arts blijkt het grootste knelpunt op deze dienst. De voorbereide 

voorschriften worden, vooral tijdens het weekend, niet op tijd gevalideerd door de arts. 

Dit heeft als gevolg dat het systeem het voorschrift automatisch stopzet en de dag erna 

het medicatieorder niet meer verschijnt op het scherm. Dit wordt niet altijd opgemerkt 

door de verpleegkundigen en werkt bijgevolg het optreden van medicatiefouten in de 

hand. 

Het merendeel van de verpleegkundigen storen zich aan het feit dat de distributie van de 

medicatie vanuit de apotheek, door fouten in de koppeling van EVS met het 

apotheeksysteem, niet optimaal verloopt waardoor men vaak medicatie tekort komt. 

Net zoals op de dienst chirurgie wordt het systeem voor verpleegkundigen als 

omslachtig ervaren door de verschillende stappen die men moet uitvoeren. 

Daarbij komt nog dat op de dienst psychiatrie sommige patiënten in het weekend naar 

huis mogen. In dit geval wordt de medicatie meegegeven aan de patiënt en moet men 

alle medicatie in het EVS-systeem aanvinken en de opmerking ‘WE’ ingeven ter 

registratie. Ook dit blijkt tijdrovend.   

Het gevoel van overzicht op wijzigingen in de medicatie van de voorbije dagen daalt. 

Daarnaast is er minder overzicht omdat de ingebrachte verzorgingsproducten zoals 

verbanden en zalven tussen de medicatie op het scherm staan. Er wordt geen 

onderscheid gemaakt. De arts vermeldt eveneens het losstaan van het systeem van alle 

andere informatica zoals bijvoorbeeld het elektronisch dossier.  
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2.3.8. Aspecten aan EVS die men zou veranderen 

 

Chirurgie 

Deze vraag werd door 15/19 verpleegkundigen en 3/5 artsen ingevuld.  

Verpleegkundigen zijn het erover eens dat de snelheid (4/15) en de omslachtigheid 

(3/15) van het systeem aspecten zijn die men graag zou veranderen. Daarnaast moet het 

systeem een beter overzicht bieden (3/15).  

 

Het systeem zou eenvoudiger zijn indien het aantal tussenstappen en schermen 

gereduceerd wordt. Het tussenscherm voor de registratie van stockbewegingen komt 

telkens terug en wordt ervaren als storend en vervelend. Indien de medicatie niet 

voorradig is in het persoonlijk medicatievakje van de patiënt, kan men het geneesmiddel 

uit de afdelingsvoorraad of de individuele voorraad van een andere patiënt nemen. In dit 

geval moet deze stockbeweging in dit tussenscherm geregistreerd worden. Dit 

tussenscherm zou automatisch moeten verdwijnen voor medicatie waarvoor reeds een 

stockbeweging werd uitgevoerd. 

Een cumulatief overzicht van de medicatie op het scherm is eveneens wenselijk. Alles 

zou op één beeldscherm moeten staan zodat men niet hoeft te scrollen om een overzicht 

te krijgen op alle medicatie van de patiënt. Een overzichtsblad van medicatie over 

verschillende dagen kan nuttig zijn. Foutief ingebrachte voorschriften zouden van het 

scherm moeten verdwijnen om schermvervuiling te voorkomen.  

De suggestie wordt geuit om het opmaken van voorschriften over te laten aan de artsen 

en om een ander, eenvoudiger programma uit te testen. 

 

Een arts wenst eveneens meer overzicht en een kleiner aantal stappen bij het invoeren 

van orders. Een andere arts merkt zoals enkele verpleegkundigen op dat het systeem zou 

moeten vereenvoudigen. Bij het stopzetten van medicatie voor bepaalde tijd zou men 

het order niet opnieuw moeten ingeven. 

 

 

 

 



   

  58    

Psychiatrie 

Op één na werd deze vraag door alle verpleegkundigen (10/11) en de arts beantwoord.  

Meer dan de helft van de verpleegkundigen (6/10) wenst een verandering bij het 

valideren van voorschriften. 

 

De verpleegkundigen stellen voor dat er een alarmsignaal gegenereerd wordt indien de 

arts de voorbereide voorschriften nog niet heeft gevalideerd. Op die manier worden ze 

eraan herinnerd en kunnen medicatiefouten voorkomen worden. Verlengen van de 

termijn, het niet moeten valideren in het weekend en het inbrengen van wijzigingen 

door de arts zelf worden als andere mogelijke oplossingen aangegeven. 

De lay-out en het overzicht van het scherm kunnen aangepast worden. De ‘indien 

nodige’ medicatie zou bijvoorbeeld in een andere kleur moeten staan. Kleurenprinters 

zouden hierbij waardevol zijn omdat het scherm veel kleurcodes bevat. Bij de afdruk 

ervan gaat deze informatie verloren. Om een duidelijk onderscheid te maken tussen 

medicatie en verzorgingsproducten kan een speciaal icoon bij bepaalde producten een 

oplossing zijn. 

Anderzijds zou er bij opbouw- en afbouwschema’s van medicatie een beter overzicht 

moeten zijn op de data. 

Zowel de arts als een verpleegkundige vermelden het draadloos werken als mogelijks 

kwaliteitsverbeterend. 
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2.3.9. Het moeilijkste om aan te leren bij aanvang van EVS  

 

Chirurgie 

In de antwoorden van de verpleegkundigen (14/19) wordt het inbrengen van perfusies in 

het systeem meermaals (5/14) aangehaald. 

Andere antwoorden zijn o.a.: 

- Het werken met een computer en een overzicht krijgen van de medicatie  

- De verschillende stappen bij het werken met het systeem zijn het moeilijkst 

wegens onhandigheid met de computer. 

- Door het totaal nieuwe pakket en door het ruime aanbod aan mogelijkheden is 

het soms moeilijk om voorschriften in te brengen. 

- Het inbrengen van medicatie met wisselende dagdosis 

- Het stoppen van medicatie voor bepaalde tijd. 

 

Psychiatrie 

Enkele verpleegkundigen (3/7) vinden het systeem niet echt moeilijk om aan te leren. 

Ze melden wel dat ze te weinig tijd (2/7) kregen en dat ze teveel verschillende 

informatie moesten verwerken van verscheidene personen (2/7) waardoor het niet meer 

echt duidelijk was.  

Andere antwoorden zijn o. a.: 

- Het aanpassen van voorschriften wanneer perfusie vroeger of later leeg is 

- Het inbrengen van magistrale voorschriften en bijbestellingen. 

 

 

Na het woordelijk omschrijven van de resultaten uit de open vragen, biedt onderstaande 

tabel een overzicht en samenvatting van de meest frequente antwoorden op de open 

vragen. 
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    Tabel 4: Overzicht van meest frequente antwoorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verpleegkundigen 

chirurgie 
Verpleegkundigen 

psychiatrie 
 

Artsen 

 

Positieve 

aspecten EVS 

• Duidelijkheid en 

leesbaarheid van 

het voorschrift 

• Gebruik van sets 

en schema’s 

• Correcte dosis en 

toedieningsweg 

• / 

 

• Gebruik van sets 

• Correcte dosis 

 

 

Negatieve 

aspecten EVS 

• Tijdrovend 

• Omslachtig 

• Beperkt overzicht 

• Validatie 

• Distributie 

• Tijdrovend 

• Beperkt overzicht 

• Traag 

• Weinig overzichtelijk 

• Extra belasting voor 

personeel 

 

Wenselijkheden 

EVS 

• Sneller 

• Minder 

omslachtig 

• Meer overzicht 

• Validatie verfijnen 

 

• Meer overzicht 

• Aantal tussenstappen 

vereenvoudigen 

• Draadloos 

 

 

Moeilijk aan te 

leren 

• Inbrengen van 

infusen 

 

• / 

Opm: Onvoldoende tijd 

en verschillende 

informatie 
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2.4. Conclusie en discussie 

 

Om een algemeen beeld te schetsen over de tevredenheid bij de eindgebruikers zijn in 

het onderzoek verschillende aspecten van het elektronisch voorschrijfsysteem bevraagd. 

Uit de resultaten kan men wat betreft het softwarepakket aannemen dat de gebruikers, 

zowel artsen als verpleegkundigen, tevreden zijn met de inlog- en 

beveiligingsprocedure, de informatie inhoud van productschema’s, de extern 

aangeboden informatie via bijsluiter en het schermoverzicht zoals de lay-out, karakters 

en icoontjes. De systeemsnelheid zoals de responstijd en de schermwisselingen is een 

aspect waar de gebruikers minder tevreden over zijn. Procentueel zijn artsen in 

vergelijking met verpleegkundigen minder tevreden met het aantal stappen die men 

moet ondernemen om een medicatievoorschrift op te maken.  

De tijdsbesteding bij het elektronisch systeem is duidelijk een minpunt. Het opmaken en 

wijzigen van een voorschrift gaat niet alleen minder vlot maar vraagt eveneens meer tijd 

in vergelijking met handgeschreven orders. Dankzij het EVS-systeem is er echter een 

beter aanbod aan geneesmiddelinformatie en zijn de voorschriften volledig en duidelijk 

leesbaar. De privacy van de patiënt, het correct klaarzetten van medicatie en de 

registratie van medicatietoediening zijn aspecten waarin het systeem volgens 

verpleegkundigen weinig verandering brengt en dus in vergelijking met de 

handgeschreven methode noch als beter noch als slechter worden ervaren. 

Volgens de meerderheid van verpleegkundigen en artsen is het systeem niet foutenvrij 

en brengt het geen verbetering in hun productiviteit. Verpleegkundigen hebben geen 

uitgesproken mening over een mogelijke daling van het aantal voorschrijffouten dankzij 

EVS of mogelijke nieuwe medicatiefouten die het systeem genereert. Belangrijk hierbij 

is dat het de verpleegkundigen zijn die de voorschriften inbrengen. De arts kijkt de 

voorschriften na en valideert. Het valideren moet tijdig gebeuren zoniet vervalt het 

voorschrift dat werd voorbereid door de verpleegkundige. 

Bijna de helft van de verpleegkundigen geeft aan dat ze in het algemeen minder 

tevreden zijn over het gebruik van EVS op de dienst. 

Wat betreft de verwachtingen omtrent het systeem kan men besluiten dat vooral de 

impact op de workflow en de tijdsbesteding aspecten zijn van EVS die bij 

verpleegkundigen niet voldoen aan de verwachtingen.  
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Het aanleren van EVS en de informatie-inhoud daarentegen voldoen wel aan de 

verwachtingen. Artsen vinden eveneens de tijdsbesteding, het gebruiksgemak en de 

systeemsnelheid slechter dan verwacht. 

De afdruk van een gedetailleerd dagschema, de aanmaak en afdruk van een ontslagbrief 

door de arts en het bijbestellen van medicatie via het systeem zijn 

systeemmogelijkheden die voor verpleegkundigen als meest bruikbaar worden 

beschouwd. Bij de artsen is dit het weergeven van vorige orders, de actuele 

medicatiestatus en dosis per patiënt en de medicatiebewaking. 

De helft van de verpleegkundigen en alle artsen zijn tevreden over de gevolgde 

opleidingscursus. Een adequate training lijkt noodzakelijk daar het merendeel van de 

verpleegkundigen het eens is dat het aanleren van EVS niet spontaan gebeurt en 

inspanning vraagt. Wanneer hulp nodig is, kan men die vinden. 

 

De antwoorden op de open vragen zijn te rangschikken onder drie grote dimensies: het 

tijdsaspect, het vermijden van medicatiefouten en overige zoals organisatie en impact op 

de workflow.  

Het tijdsaspect en bijgevolg de impact op de organisatie van de afdeling blijkt, zoals 

eerder beschreven, een struikelblok te zijn. Het systeem is omslachtig omdat er veel 

stappen nodig zijn om een voorschrift op te maken, wat het ook tijdrovend maakt. 

Hoewel men met het elektronisch systeem in bepaalde gevallen tijd kan winnen, weegt 

het tijdsaspect als nadeel zeker door. 

Medicatieveiligheid kan bevorderd worden door de duidelijk leesbare voorschriften die 

bovendien telkens de toe te dienen dosis en toedieningsweg bevat. Het valideren van 

voorschriften door artsen en het gebruik van medicatieschema’s en sets zijn aspecten die 

eveneens een bijdrage leveren aan medicatieveiligheid en die door verpleegkundigen 

gewaardeerd worden.  Anderzijds moet men voornamelijk bij de introductie van het 

systeem aandachtig blijven voor het optreden van nieuwe medicatiefouten. Vooral het 

tijdig valideren van voorschriften door artsen is hier van belang. 

Hoewel gebruikers bij de categorie softwarepakket aangeven dat ze tevreden zijn met 

het schermoverzicht blijkt uit de open vragen dat het overzicht op de medicatie eerder 

beperkt is.  
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In deze discussie moeten enkele factoren in beschouwing genomen worden. 

Voorschriften worden ingegeven en dus voorbereid door verpleegkundigen. De 

satisfactie of belevingen van de artsen met betrekking tot het elektronisch 

voorschrijfsysteem kunnen hierdoor verschillen met verpleegkundigen. In vergelijking 

met verpleegkundigen blijven artsen op meer vragen neutraal. 

Ondanks het feit dat het systeem reeds een lange weg heeft afgelegd, bevatte het 

programma nog systeemfouten. Deze ‘kinderziektes’ kunnen invloed gehad hebben op 

het enthousiasme bij de gebruikers en een bepalende factor zijn bij het invullen van de 

vragenlijsten. 

Samen met de implementatie van het elektronisch voorschrijfsysteem werd er gestart 

met individuele distributie van geneesmiddelen vanuit de apotheek. Door 

integratieproblemen van het systeem in de apotheek zijn problemen zoals stockbreuken, 

het niet tijdig of onvoldoende leveren van medicatie aan afdelingen en een intensievere 

werkdruk voor zowel apothekers als verpleegkundigen ontstaan. De individuele 

distributie staat in principe los van het gebruik van het systeem zelf maar wordt door 

veel verpleegkundigen als één geheel ervaren. Ontevredenheid bij verpleegkundigen die 

voortvloeit uit deze problemen kan eveneens een weerslag hebben op de resultaten van 

de vragenlijst. 

Door de opgelopen achterstand van implementatie van het EVS-systeem op de 

afdelingen werd het afnemen van vragenlijsten beperkt tot twee diensten. Hoewel een 

hoge responsgraad werd verkregen bij zowel artsen (100%) als verpleegkundigen 

(78.9%) vormen de resultaten van de vragenlijst enkel een steekproef. Hoe dan ook 

biedt dit de projectleiders toch een waardig instrument voor een eerste evaluatie van de 

tevredenheid onder de gebruikers en voor het vastleggen van prioriteiten ter verbetering 

van het programma. 

De bevindingen omtrent het elektronisch voorschrijfsysteem kunnen gezien worden als 

een tussentijdse evaluatie en kunnen bij verdere aanpassing en verfijning van het 

systeem als leidraad dienen voor de projectleiders. 

Dit onderzoek kan een aanzet zijn tot verder onderzoek. Het zou interessant zijn na te 

gaan of er ten aanzien van EVS verschillen bestaan in satisfactie tussen artsen en 

verpleegkundigen algemeen.  
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Men zou ook kunnen zoeken naar verschillen tussen verpleegkundigen en artsen van 

een verschillende discipline of naar correlaties tussen tevredenheid en leeftijd, 

opleidingsniveau of computerervaring. 
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Algemeen Besluit 
 

In deze scriptie werd onderzoek verricht naar de mate van tevredenheid onder de 

gebruikers van een elektronisch voorschrijfsysteem voor medicatie in het AZ 

Groeninge, Kortrijk.  

 

Een elektronisch voorschrijfsysteem, dat op de eerste plaats wordt aangewend om 

medicatiefouten te reduceren, blijkt niet zomaar een standaard software applicatie. Het 

wordt beschouwd als een technologie die de geneeskundige praktijk kan verbeteren. Het 

is een relatief nieuwe technologie die vooral fundamentele veranderingen brengt in het 

voorschrijfproces met tot doel het voorschrijven en de controle van de medicatie te 

optimaliseren. 

De voordelen die een elektronisch systeem kan bieden zijn in de literatuur goed 

beschreven. Dankzij zijn impact op medicatiefouten, het standaardiseren van de zorg, 

het optimaliseren van processen en het online voorzien van relevante informatie kan een 

elektronisch voorschrijfsysteem een grote rol spelen bij het verbeteren van de kwaliteit 

van de zorgverlening. 

Een elektronisch voorschrijfsysteem is echter niet feilloos. Onderzoek toont aan dat er 

nog onvoldoende studies gepubliceerd zijn die de positieve invloed van een elektronisch 

voorschrijfsysteem op de reductie van major medicatiefouten bevestigen. Daarnaast 

werd beschreven dat een elektronisch voorschrijfsysteem ook tot nieuwe 

medicatiefouten kan leiden en dus nog steeds een risico inhoudt. 

Het is duidelijk dat de informatietechnologie het volledige probleem van 

medicatieveiligheid niet kan oplossen, toch lijkt het een efficiënte aanzet ter preventie 

van medicatiefouten te zijn. Verdere ontwikkelingen en evaluaties in de toekomst zijn 

dus een noodzaak.  

 

Ondanks het feit dat een elektronisch voorschrijfsysteem verschillende voordelen biedt, 

meldt de literatuur dat de implementatie ervan niet altijd van een leien dakje loopt. 

Het implementeren van een elektronisch voorschrijfsysteem blijkt een complex proces 

te zijn dat leidt tot nieuwe werkgewoonten en een aanpassing vraagt van artsen, 

verpleegkundigen en apothekers.  
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Om de meeste voordelen uit het systeem te halen, moeten alle gezondheidsmedewerkers 

bereid zijn het systeem te gebruiken.  

Dit kan bekomen worden door zorgvuldig aandacht te besteden aan ieders workflow en 

ervoor te zorgen dat vooral artsen de individuele voordelen van het gebruik kunnen 

waarnemen. Daarom vereist de implementatie een zorgvuldige analyse en een 

nauwkeurig selectieproces van het voorschrijfsysteem. 

 

De bevindingen uit dit scriptie-onderzoek geven een aantal vrij gelijklopende resultaten 

met wat beschreven staat in de internationale literatuur. Aan de hand van een 

tevredenheidsenquête werd gepeild naar de satisfactie bij de gebruikers van het 

softwareprogramma medicatiebeheer van Infohos. 

Ook hier komt de tijdsbesteding als hinderende factor naar voor. Het elektronisch 

ingeven van orders vraagt veel meer tijd en de artsen geven er de voorkeur aan het 

inbrengen van orders over te laten aan verpleegkundigen. De arts kijkt de orders na en 

valideert. De bijkomende tijd die een elektronisch voorschrijfsysteem vraagt, beïnvloedt 

niet alleen de organisatie en de workflow van artsen maar vooral ook van 

verpleegkundigen. Het gebruiksgemak en de systeemsnelheid zijn bijgevolg bijzonder 

belangrijke aspecten voor succesvolle implementatie van een elektronisch 

voorschrijfsysteem. 

Bovendien is de immaturiteit van het softwarepakket waar te nemen. De aanwezigheid 

van systeemfouten brengt niet alleen ontevredenheid bij gebruikers en veelvuldige 

veranderingen in het systeem met zich mee, het vereist eveneens zorgvuldige aandacht 

voor de medicatieveiligheid. Ook het optreden van mogelijke nieuwe medicatiefouten is 

in overeenstemming met de bevindingen uit de literatuur.  

 

Het elektronisch voorschrijfsysteem kent momenteel zeker geen definitief eindpunt.   

Dit onderzoek is een aanzet tot verder onderzoek naar de reductie van medicatiefouten, 

het uitdiepen van de complexiteit van de implementatie en het verder verfijnen en 

verbeteren van de beschikbare systemen.  
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Appendix A: Begeleidende brief vragenlijst artsen 
 
 

   Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen: Medisch-Sociale Wetenschappen 
                                      
 
Geachte dokter, 

 

Onlangs werd een elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) geïmplementeerd op uw dienst.  

Deze implementatie is een belangrijke stap voor AZ Groeninge maar betekent eveneens een 

organisationele uitdaging die onvermijdelijk gepaard gaat met veranderingen in de workflow 

van zowel artsen, verpleegkundigen als ziekenhuisapothekers. 

In het kader van mijn licenciaatsthesis kreeg ik de kans om dit implementatiegebeuren te 

volgen. Daar een goed gebruik van het systeem door artsen een cruciaal element is voor een 

succesvolle implementatie, wens ik aan de hand van deze vragenlijst te peilen naar uw 

satisfactie omtrent de nieuwe manier van werken en voorschrijven. De bevindingen van de 

vragenlijst zijn naast een verwerking in mijn thesis ook een vorm van feedback  voor de 

projectbegeleiders. 

Het invullen van de vragenlijst vraagt een 15- tal minuten van uw tijd. Ze omvat voornamelijk 

vragen met aankruismogelijkheden en enkele open vragen. Ik wens hierbij te vermelden dat het 

invullen van de vragenlijst volledig anoniem gebeurt en dat alle verstrekte informatie 

vertrouwelijk wordt behandeld. 

U hoeft de vragenlijst niet op te sturen. U kan de vragenlijst in de bijgevoegde envelop op uw 

secretariaat of in het bureau van de afdeling leggen. 

 

Ik dank u alvast hartelijk voor uw medewerking en uw tijd. 

 

Hoogachtend, 

 

Julie Marquette 

 

Julie Marquette 

Vrijheidsstraat 95        

8530 Harelbeke        

Julie.Marquette@skynet.be       
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Appendix B: Begeleidende brief vragenlijst verpleegkundigen                                                                                                 

 

  Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen:  Medisch-Sociale Wetenschappen 
 
Beste medewerker, 

 

Onlangs werd een elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) op uw dienst 

geïmplementeerd. Deze implementatie is een belangrijke stap maar betekent eveneens 

een organisationele uitdaging die onvermijdelijk gepaard gaat met veranderingen in de 

workflow van zowel artsen, verpleegkundigen en apothekers. 

In het kader van mijn scriptie kreeg ik de kans aangeboden om het 

implementatiegebeuren op uw dienst te volgen. Aan de hand van een vragenlijst wens ik 

na te gaan wat uw bevindingen zijn omtrent het elektronisch voorschrijven en de nieuwe 

manier van werken. 

Deze informatie is naast een verwerking in mijn scriptie eveneens bruikbaar als 

feedback voor de projectbegeleiders. 

Het invullen van de vragenlijst vraagt een 15- tal minuten van uw tijd. Ze omvat 

voornamelijk vragen met aankruismogelijkheden en enkele open vragen. Ik wens hierbij 

te vermelden dat het invullen van de vragenlijst volledig anoniem gebeurt en alle 

verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. 

U hoeft de vragenlijst niet op te sturen. U kan de vragenlijst in de bijgevoegde envelop 

in het bureau van uw afdeling leggen indien mogelijk voor 25 juni. 

 

Ik dank u alvast hartelijk voor uw medewerking en uw tijd. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Julie Marquette 

 

Julie Marquette 

Vrijheidsstraat 95 

8530 Harelbeke 

Julie.Marquette@skynet.be 
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Appendix C: Vragenlijst artsen 

 

I Personalia 
 
Bent u  
  
 � Chirurg 
 � Internist 
 � Psychiater 
 
 
Wat is uw leeftijd 
  
 � < 30 jaar 
 � Tussen 30 en 50 
 � > 50 jaar 
 
 
Hoeveel ervaring hebt u met PC’s voor de implementatie van EVS 
  
 � Ik gebruik dagelijks een computer 
 � Ik gebruik soms een computer 
 � Ik gebruik zelden een computer 
 � Ik gebruik nooit een computer 
 
 
Hoelang werkt u met het nieuwe systeem 
  
 � < 2 weken 
 � 2 weken tot 1 maand 
 � 1-2 maand 
 � > 2 maand 
 � Ander 
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II Softwarepakket 
 
Hoe schat u de volgende aspecten van het systeem in 
   
  1 Zeer slecht 
  2 Slecht 
  3 Neutraal 
  4 Goed 
  5 Zeer goed 
 
  
 
  
Inlog- en beveiligingsprocedures 
Het gemak van in- en uitloggen � � � � � 
Beveiliging of het automatisch uitloggen na een tijd � � � � � 
Betrouwbaarheid (veiligheid: crashen, paswoord) � � � � � 
Snelheid 
Systeemsnelheid ( responstijd, schermwisselingen) � � � � � 
Snelheid van in- en uitloggen � � � � � 
Het aantal stappen die u moet ondernemen om een medicatie- � � � � � 
voorschrift op te maken 
Gebruiksvriendelijkheid 
Logische volgorde van de verschillende stappen om een taak � � � � � 
te voltooien 
Het gemak het systeem te laten doen wat je wilt dat het doet  � � � � � 
Informatie 
De manier waarop medicatie- en patiëntinformatie wordt  � � � � � 
weergegeven 
De informatie-inhoud (extern aangeboden: bijsluiter) � � � � � 
De informatie-inhoud van productschema’s � � � � � 
Schermoverzicht 
Lay-out/ organisatie van het scherm � � � � � 
Karakters, kleuren, icoontjes op het scherm � � � � � 
Hoeveelheid gegevens op het scherm � � � � � 
Duidelijkheid/Overzichtelijkheid van het scherm � � � � � 
 
 
 
 
 
 

1     2     3     4    5 
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III Satisfactie 
 
 
3.1 Wat vindt u van de volgende aspecten in vergelijking met handgeschreven orders 
   
  1 EVS veel slechter 
  2 EVS slechter 
  3 Neutraal 
  4 EVS beter 
  5 EVS veel beter 
 
   
 
 
Tijdsbesteding 
Tijdsbesteding tijdens zaalronde � � � � � 
Tijdsbesteding bij patiënten � � � � � 
Tijdsbesteding om een medicatievoorschrift op te maken � � � � � 
Gebruiksvriendelijkheid 
Vlotheid van voorschrijven � � � � � 
Therapeutische vrijheid van voorschrijven � � � � � 
Beschikbaarheid van gegevens 
Het aanbod aan geneesmiddelinformatie � � � � � 
Het aanbod aan patiëntinformatie � � � � � 
Communicatie 
Communicatie tussen patiënt en zorgverleners � � � � � 
Communicatie tussen zorgverleners onderling  � � � � � 
Uitwisseling van gegevens (facturatie, apotheek) � � � � � 
Veiligheid voor patiënt 
Leesbaarheid en volledigheid van het voorschrift � � � � � 
Privacy van de patiënt (beroepsgeheim) � � � � � 

1     2     3     4    5 
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3.2 In welke mate gaat u op basis van uw ervaring akkoord met volgende uitspraken 
 
  1 Helemaal niet akkoord 
  2 Niet akkoord 
  3 Neutraal 
  4 Akkoord 
  5 Helemaal akkoord 
 
 
    
 
    
Persoonlijk belang 
EVS is foutenvrij (systeemfouten) � � � � � 
EVS verbetert mijn productiviteit � � � � � 
EVS biedt de nodige informatie om betere voorschriften op te � � � � � 
stellen 
Sinds het gebruik van EVS spendeer ik minder tijd met patiënten � � � � � 
Sinds het gebruik van EVS spendeer ik meer tijd aan het opstellen  � � � � � 
van voorschriften 
In het algemeen ben ik tevreden over het gebruik van EVS � � � � � 
Impact op snelheid en kwaliteit van zorgproces 
Dankzij EVS daalt het aantal voorschrijffouten � � � � � 
De implementatie van EVS genereert nieuwe medicatiefouten � � � � � 
EVS heeft een negatieve invloed op patiëntenzorg � � � � � 
EVS verbetert de zorgkwaliteit � � � � � 
Het uitvallen van EVS heeft zwaar nadelige gevolgen op  � � � � � 
patiëntenzorg 
Dankzij EVS verbetert de stiptheid van orderuitvoering � � � � � 
Toekomst 
Het ziekenhuis moet verder gaan met de implementatie van EVS  � � � � � 
op andere afdelingen 
 

1     2     3     4    5 
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3.3 In welke mate beantwoorden volgende aspecten aan je oorspronkelijke  

      verwachtingen 

 1 Veel slechter dan verwacht 
 2 Slechter dan verwacht 
 3 neutraal 
 4 Beter dan verwacht 
 5 Veel beter dan verwacht 
 
    
 
 
Informatie-inhoud � � � � �
  
Gebruiksgemak � � � � � 
 
Het aanleren van EVS � � � � � 
 
Systeemsnelheid � � � � � 
 
Tijdsbesteding opmaken order � � � � � 
 
Clinical decision support � � � � � 
 
 
 

1     2     3     4    5 
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IV Systeemmogelijkheden 
 
Geef aan in welke mate u de volgende mogelijkheden van EVS 1) bruikbaar en  

2) wenselijk vindt. 

 
 1 Niet bruikbaar 
 2 Neutraal 
 3 Bruikbaar 
 NVT = niet van toepassing 
  
 NW  Niet wenselijk 
 W     Wenselijk 
 
 
 
 1 2 3 NVT NW W   
        
Thuismedicatie  
Thuismedicatie zichtbaar op voorschrijfscherm                        �    �     �    �     �     � 
Overzicht medicatie en opmaken orders 
Beheer van productschema’s �    �     �    �     �     �                                                       
Het opmaken van orders vanuit voorschrijfsets �    �     �    �     �     � 
Het weergeven van vorige orders �    �     �    �     �     � 
Het weergeven van actuele medicatiestatus en dosis per �    �     �    �     �     � 
patiënt 
Substitutie van generieken �    �     �    �     �     � 
Clinical decision support 
Clinical decision support �    �     �    �     �     � 
Medicatiebewaking  �    �     �    �     �     � 
Antibioticabeleid �    �     �    �     �     � 
Memotooltip �    �     �    �     �     � 
Plaats van order input 
Het opmaken en consulteren van voorschriften terwijl u  �    �     �    �     �     � 
niet op de afdeling bent 
Het opmaken en consulteren van voorschriften vanuit thuis �    �     �    �     �     � 
De aanwezigheid van wireless terminals aan bed van de  �    �     �    �     �     � 
patiënt 
Administratieve ondersteuning 
Aanmaken en afdrukken van ontslagbrief �    �     �    �     �     � 
Het invullen van attesten �    �     �    �     �     � 
Elektronische handtekening �    �     �    �     �     � 
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V Implementatie 
 
Geef aan in welke mate je akkoord gaat met volgende uitspraken 
 
  1 Helemaal niet akkoord 
  2 Niet akkoord 
  3 Neutraal 
  4 Akkoord 
  5 Helemaal akkoord 
 
 
 
  
 Leerproces      
 Het aanleren van EVS gebeurt spontaan en vergt weinig  � � � � � 
 inspanning 
 Eens EVS is aangeleerd, is het gebruik ervan zeer gemakkelijk � � � � � 
 Naarmate ik meer ervaring heb, besteed ik minder tijd aan het  � � � � � 
 opmaken van voorschriften 
 Ik voel me bekwaam en comfortabel met EVS � � � � � 
 Ik heb een adequate training gekregen � � � � � 
 Ondersteuning 
 Ik zou graag een herhalingsles volgen � � � � � 
 Wanneer ik hulp nodig heb, kan ik die vinden � � � � � 
 
 

1     2     3     4    5 
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Open vragen 
 
 
1 Wat bevalt u het meest aan orders invoeren met EVS? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
2 Wat bevalt je het minst aan EVS? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
3 Als u een aspect kon veranderen aan EVS, wat zou u dan veranderen? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
4 Wat vond u bij de aanvang van EVS het moeilijkste om aan te leren? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Appendix D: Vragenlijst verpleegkundigen 
 
 
I Personalia 
 
Wat is uw leeftijd 
  
 � < 30 jaar 
 � Tussen 30 en 40 
 � Tussen 40 en 50 
 � Tussen 50 en 60 
 
Hoe werkt u 
  
 � Voltijds �     Dagdienst   
 � Deeltijds �    Nachtdienst 
 �       Andere �     Gemengd 
 
Op welke soort dienst werkt u 
 
 � Chirurgie 
 � Intern 
 � psychiatrie 
 
Hoeveel ervaring hebt u met PC’s voor de implementatie van EVS 
  
 � Ik gebruik dagelijks een computer 
 � Ik gebruik soms een computer 
 � Ik gebruik zelden een computer 
 � Ik gebruik nooit een computer 
 
 
Hoelang werkt u met het nieuwe systeem 
  
 � < 2 weken 
 � 2 weken tot 1 maand 
 � 1-2 maand 
 � > 2 maand 
 � Ander 



   

  84    

II Softwarepakket 
 
Hoe schat u de volgende aspecten van het systeem in 
   
  1 Zeer slecht 
  2 Slecht 
  3 Neutraal 
  4 Goed 
  5 Zeer goed 
 
  
 
  
Inlog- en beveiligingsprocedures 
Het gemak van in- en uitloggen � � � � � 
Beveiliging of het automatisch uitloggen na een tijd � � � � � 
Betrouwbaarheid (veiligheid: crashen, paswoord) � � � � � 
Snelheid 
Systeemsnelheid ( responstijd, schermwisselingen) � � � � � 
Snelheid van in- en uitloggen � � � � � 
Het aantal stappen die u moet ondernemen om een medicatie- � � � � � 
voorschrift op te maken 
Gebruiksvriendelijkheid 
Logische volgorde van de verschillende stappen om een taak � � � � � 
te voltooien 
Het gemak het systeem te laten doen wat je wilt dat het doet  � � � � � 
Informatie 
De manier waarop medicatie- en patiëntinformatie wordt  � � � � � 
weergegeven 
De informatie-inhoud (extern aangeboden: bijsluiter) � � � � � 
De informatie-inhoud van productschema’s � � � � � 
Schermoverzicht 
Lay-out/ organisatie van het scherm � � � � � 
Karakters, kleuren, icoontjes op het scherm � � � � � 
Hoeveelheid gegevens op het scherm � � � � � 
Duidelijkheid/Overzichtelijkheid van het scherm � � � � � 
 
 

1     2     3     4    5 
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III Satisfactie 
 
 
3.1 Wat vindt u van de volgende aspecten in vergelijking met handgeschreven orders 
   
  1 EVS veel slechter 
  2 EVS slechter 
  3 Neutraal 
  4 EVS beter 
  5 EVS veel beter 
 
   
 
 
Tijdsbesteding 
Tijdsbesteding tijdens medicatieronde � � � � � 
Tijdsbesteding klaarzetten medicatie � � � � � 
Tijdsbesteding om een medicatievoorschrift op te maken � � � � � 
Tijdsbesteding bij wijziging van een medicatievoorschrift � � � � � 
Gebruiksvriendelijkheid 
Vlotheid van voorschrijven � � � � � 
Vlotheid bij wijzigen van een voorschrift � � � � � 
Beschikbaarheid van gegevens 
Het aanbod aan geneesmiddelinformatie � � � � � 
Het aanbod aan patiëntinformatie � � � � � 
Beschikbaarheid van informatie op het moment van klaarzetten  � � � � � 
en ronddelen van medicatie  
Communicatie 
Communicatie tussen patiënt en zorgverleners � � � � � 
Communicatie tussen zorgverleners onderling  � � � � � 
Communicatie van administratieve gegevens (stockbeheer,…) � � � � � 
Veiligheid voor patiënt 
Leesbaarheid en volledigheid van het voorschrift � � � � � 
Privacy van de patiënt (beroepsgeheim) � � � � � 
Juistheid klaarzetten medicatie � � � � � 
Registratie van medicatietoediening � � � � � 
 

1     2     3     4    5 
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3.2 In welke mate gaat u op basis van uw ervaring akkoord met volgende uitspraken 
 
  1 Helemaal niet akkoord 
  2 Niet akkoord 
  3 Neutraal 
  4 Akkoord 
  5 Helemaal akkoord 
 
 
    
 
    
Persoonlijk belang 
EVS is foutenvrij (systeemfouten) � � � � � 
EVS verbetert mijn productiviteit � � � � � 
Sinds het gebruik van EVS spendeer ik meer tijd aan het opstellen  � � � � � 
van voorschriften 
Dankzij EVS zijn de gegevens omtrent thuismedicatie volledig en � � � � � 
duidelijker 
In het algemeen ben ik tevreden over het gebruik van EVS � � � � � 
Impact op snelheid en kwaliteit van zorgproces 
Dankzij EVS daalt het aantal voorschrijffouten � � � � � 
De implementatie van EVS genereert nieuwe medicatiefouten � � � � � 
EVS heeft een negatieve invloed op patiëntenzorg � � � � � 
EVS verbetert de zorgkwaliteit � � � � � 
Het uitvallen van EVS heeft zwaar nadelige gevolgen op  � � � � � 
patiëntenzorg 
Dankzij EVS verbetert de stiptheid van orderuitvoering � � � � � 
Toekomst 
Het ziekenhuis moet verder gaan met de implementatie van EVS  � � � � � 
op andere afdelingen 
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3.3 In welke mate beantwoorden volgende aspecten aan je oorspronkelijke  

      verwachtingen 

 1 Veel slechter dan verwacht 
 2 Slechter dan verwacht 
 3 neutraal 
 4 Beter dan verwacht 
 5 Veel beter dan verwacht 
 
    
 
 
Informatie-inhoud � � � � �
  
Gebruiksgemak � � � � � 
 
Het aanleren van EVS � � � � � 
 
Systeemsnelheid � � � � � 
 
Tijdsbesteding opmaken order � � � � � 
 
Impact op workflow � � � � � 
 

1     2     3     4    5 



   

  88    

IV Systeemmogelijkheden 
 
Geef aan in welke mate u de volgende mogelijkheden van EVS 1) bruikbaar en  

2) wenselijk vindt. 

 
 1 Niet bruikbaar 
 2 Neutraal 
 3 Bruikbaar 
 NVT = niet van toepassing 
  
 NW  Niet wenselijk 
 W     Wenselijk 
 
 
 
 1 2 3 NVT NW W   
        
Thuismedicatie  
Thuismedicatie zichtbaar op voorschrijfscherm                        �    �     �    �     �     � 
Overzicht medicatie en opmaken orders 
Beheer van productschema’s �    �     �    �     �     �                                                       
Het opmaken van orders vanuit voorschrijfsets �    �     �    �     �     �   
Het weergeven van gewijzigde of stopgezette medicatie �    �     �    �     �     � 
Het weergeven van actuele medicatiestatus en dosis per �    �     �    �     �     � 
patiënt 
Clinical decision support 
Clinical decision support (productschema’s) �    �     �    �     �     � 
Medicatiebewaking  �    �     �    �     �     � 
Memotooltip �    �     �    �     �     � 
Plaats van order input 
De aanwezigheid van wireless terminals aan bed van de  �    �     �    �     �     � 
patiënt 
Administratieve ondersteuning 
Aanmaken door arts en afdrukken van ontslagbrief �    �     �    �     �     � 
Bijbestellen van medicatie �    �     �    �     �     � 
Individuele distributie vanuit apotheek �    �     �    �     �     � 
De afprints van een gedetailleerd dagschema �    �     �    �     �     � 
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V Implementatie 
 
Geef aan in welke mate je akkoord gaat met volgende uitspraken 
 
  1 Helemaal niet akkoord 
  2 Niet akkoord 
  3 Neutraal 
  4 Akkoord 
  5 Helemaal akkoord 
 
 
 
  
 Leerproces      
 Het aanleren van EVS gebeurt spontaan en vergt weinig  � � � � � 
 inspanning 
 Eens EVS is aangeleerd, is het gebruik ervan zeer gemakkelijk � � � � � 
 Naarmate ik meer ervaring heb, besteed ik minder tijd aan het  � � � � � 
 opmaken van voorschriften 
 Ik voel me bekwaam en comfortabel met EVS � � � � � 
 Ik heb een adequate training gekregen � � � � � 
 Ondersteuning 
 Ik zou graag een herhalingsles volgen � � � � � 
 Wanneer ik hulp nodig heb, kan ik die vinden � � � � � 
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Open vragen 
 
 
1 Wat bevalt u het meest aan orders invoeren met EVS? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
2 Wat bevalt je het minst aan EVS? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
3 Als u een aspect kon veranderen aan EVS, wat zou u dan veranderen? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
4 Wat vond u bij de aanvang van EVS het moeilijkste om aan te leren? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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