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Samenvatting1 

Het St. Antonius Ziekenhuis (SAZ) implementeert een elektronisch patiënten dossier (EPD). Deze implementatie 
wordt projectmatig aangepakt en kent een doorlooptijd van 18 maanden. Deze periode van 18 maanden 
resulteert in een livegang in “big bang” vorm. Van de ene op de andere dag werkt het ziekenhuis volledig met 
het nieuwe EPD en zijn er ruim 6000 medewerkers die hun werk met behulp van het EPD anders gaan 
uitvoeren. 

Een goed doordacht trainingsprogramma draagt bij aan het uiteindelijke succes van deze implementatie. Met 
een gedegen aanpak, met ruimte voor verschillende manieren van leren, worden de diverse medewerkers van 
het ziekenhuis verleidt om te participeren in de training. In de training werken eindgebruikers aan kennis en 
vaardigheden, maar doen ze ook zelfvertrouwen op. 

Dit document is het eindverslag waarin het ontwerp rondom eindgebruikerstraining en de weg daar naar toe 
beschreven staan. Onderwerpen als een visie, doelgroepenanalyse, uitgangspunten voor het ontwerpen van 
training, een blended leeromgeving, gamificatie, didactische werkvormen en kwaliteitsborging komen aan bod. 
Evenals de noodzaak voor een leermanagementsysteem en een fysieke campus.  

Het resultaat van een eerste analytische fase is omschreven in het Masterplan Trainen EPD, wat als kapstok 
heeft gediend voor het uiteindelijk opgestelde Projectplan. Dit Projectplan wordt binnen het SAZ gebruikt om 
het deelproject trainen als onderdeel van het overall implementatie-project uit te voeren. 
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1 Inleiding 

De Klinische Informatica is het vakgebied dat zich bevindt op het snijvlak van zorg, IT en de zorgorganisatie. 
Hoofdzakelijk richt dit vakgebied zich op het ontwerpen van informatieoplossingen binnen de gezondheidszorg 
(SMPE/e - QMI, z.d.). De behoefte aan een informatieoplossing ontstaat vaak vanuit een bepaalde vraag of een 
ervaren probleem in de organisatie. De kunst is deze vraag zo te ontleden dat de oplossing het daadwerkelijke 
probleem oplost en voorziet in de behoefte. 

Ontwerpen is het proces van het omzetten van ideeën naar die concrete oplossing: het ontwerp. Dit kan zijn in 
de vorm van een tekstuele beschrijving, een model of een tekening. Zo’n ontwerp voegt iets nieuws toe aan de 
werkelijkheid. Iets wat nog niet eerder bestond en wat waarde of functionaliteit biedt aan de mensen die er 
gebruik van gaan maken (SMPE/e - QMI, z.d.). 

Veel ziekenhuizen in Nederland bevinden zich in het proces van het selecteren of implementeren van een 
elektronisch patiënten dossier (EPD) (Zorgvisie ICT, 2016). Een EPD is een informatieoplossing; het biedt de 
mogelijkheid tot eenduidige registratie van zorg gerelateerde informatie (bv. vitale gegevens, lichamelijk 
onderzoek of anamnese) en kan de zorgprofessional voorzien van de gewenste informatie op het juiste 
moment. Het ondersteunt daarmee de zorgprocessen. 

1.1 Informatieoplossing 

Voor het geven van structuur aan informatieoplossingen bestaat het vijflaags 
architectuurmodel (figuur 1.1) (Nictiz, z.d.(a)). Dit model wordt vaak gebruikt voor 
interoperabiliteit (uitwisselen van gegevens), maar het concept is ook bruikbaar bij 
het ontwerpen van informatieoplossingen binnen één ziekenhuis.  

Het model bestaat uit de volgende 5 lagen: sturing/beleid, processen, informatie, 
applicatie en techniek/infrastructuur. Een EPD-systeem zelf bevindt zich op de 
applicatie laag; het is het computerprogramma dat zorgprofessionals gebruiken in 
een zorgorganisatie.  

Om de informatieoplossing tot een succes te maken is het van belang aandacht te 
hebben voor alle lagen. Slechts het aanbieden van een nieuw computerprogramma 
is niet voldoende. Bijvoorbeeld ook aandacht voor de zorgprocessen, de 
overdrachtsmomenten en de informatiebehoefte van de zorgprofessionals. 
Sommige aspecten van de informatieoplossing dienen ziekenhuisbreed afgesproken 
te worden, zoals het gebruik van een kerndossier2. Dit sluit aan bij de bovenste laag 
van het model. Het model biedt dus kaders waarbinnen een informatieoplossing 
ontworpen kan worden. Ook bij het in gebruik nemen van de informatieoplossing en 
de acceptatie en het gebruik ervan kan deze structuur helpen. 

1.2 Het ontwerp 

Het St. Antonius Ziekenhuis (SAZ) implementeert een EPD. Dit implementatie-project heeft een doorlooptijd 
van 18 maanden, resulterend in een livegang in “big bang” vorm. Dit betekent dat van de ene op de andere dag 
het ziekenhuis volledig werkt met het nieuwe EPD. Concreter: er zijn ruim 6000 mensen die hun werk vanaf 
deze dag anders gaan uitvoeren. Het SAZ start dit project in april ‘16 en de nieuwe informatievoorziening gaat 
live in oktober ‘17. Het SAZ heeft negen strategische doelstellingen geformuleerd (Antonius 9; Bijlage 1) welke 
als baten gerealiseerd worden met de implementatie van het EPD. 

Maar hoe is een dergelijke operatie uit te voeren en hoe is ervoor te zorgen dat deze mensen met 
zelfvertrouwen de big bang doorleven en aan de slag kunnen? Ik zou het geweldig vinden als een dergelijke 
implementatie aan het eind van de rit een succes genoemd kan worden. 

Mijn ontwerp focust zich op het menselijke, opleidingskundige en veranderlijke aspect van de EPD-
implementatie en daarmee het trainen van ziekenhuismedewerkers voor het gebruik daarvan. Omdat dit voor 
het grootste deel eindgebruikers (zorgprofessionals) zijn ligt de focus op de proceslaag (het handelen van 
professionals) en de informatielaag (bv. welke informatie moeten zij zien, vastleggen en/of communiceren, in 
functionele termen). Uiteraard heeft de implementatie ook consequenties voor IT-technici (onderste lagen) en 
bestuur (bovenste laag) maar dit plan heeft focus op de klinische eindgebruikers.  
                                                                 
2 Het kerndossier bevat informatie die ziekenhuisbreed vastgelegd en gebruikt wordt voor het primaire zorgproces: patiëntenzorg. 

Figuur 1.1: het 
vijflaags 
architectuurmodel 
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2 Ontwerpproces 

2.1 Opdrachtomschrijving SAZ 

Creëer een ontwerp dat kan dienen als een kapstok voor het opzetten en uitvoeren van de 
eindgebruikerstraining voor de EPD-implementatie en het opstellen van een projectplan daarvoor. Focus hierbij 
op de mens als onderdeel van een verandering, gericht op de periode tot en met de livegang. Laat hierin 
tenminste de volgende punten terugkomen: 

 Onderzoek of er lessons learned gehaald kunnen worden uit de wijze waarop het SAZ eindgebruikers 

traint voor de huidige computersystemen.  

 Analyseer de doelgroepen voor de toekomstige eindgebruikerstraining.  

 Creëer uitgangspunten en ontwerpprincipes voor het ontwerpen van de training en het 

trainingsmateriaal.  

 Onderzoek manieren waarop eindgebruikers geënthousiasmeerd kunnen worden voor de training en 

hoe een krachtige leeromgeving neergezet kan worden.  

 Ontwerp een manier om de kwaliteit van de training en het trainingsmateriaal te borgen.  

 Onderzoek hoe de processen rondom eindgebruikerstraining ondersteund kunnen worden door digitale 

voorzieningen en faciliteiten. 

 Identificeer risico’s en belangrijke stakeholders rondom eindgebruikerstraining. 

 Haal ervaringen en informatie op bij (medewerkers van) andere ziekenhuizen. 

2.2 Het resultaat 

Het Masterplan Trainen EPD is het eerste resultaat op basis van bovenstaande opdracht. De opzet van het 
Masterplan is als volgt: de basis ligt in een gezamenlijke visie. Deze visie wordt gedeeld door de St. Antonius 
Academie (SAA), het ziekenhuis en de projectorganisatie. 

Naast de visie zijn de volgende onderwerpen onderdeel van het Masterplan: 
 

1. Visie 6. Uitgangspunten en ontwerpprincipes trainingen 
2. Analyse huidige situatie 7. Leersituaties: didactische werkvormen 
3. Doelgroepenanalyse 8. Kwaliteit 
4. Stakeholderanalyse 9. Digitale voorzieningen 
5. Risicoanalyse 10. Uitgangspunten faciliteiten 

 

Deze onderwerpen zijn tot stand gekomen vanuit de opdrachtomschrijving en op basis van werkbezoeken aan 
ziekenhuizen die recent eindgebruikerstraining uitgevoerd hebben. In figuur 2.1 (pagina 9) is dit schematisch 
weergegeven. Om invulling te geven aan de verschillende onderwerpen zijn hulpmiddelen ingezet als 
interviews en gesprekken met professionals op het gebied van opleiden binnen organisaties, het volgen van 
een Masterclass Opleidingskunde, werkbezoeken en literatuuronderzoek.  

De inhoud van het Masterplan is gedurende het jaarproject getoetst aan verschillende personen: een 
opleidingsadviseur, de wetenschappelijke begeleider, de trainingsmanager/opdrachtgever en de 
programmadirecteur. 

Het Masterplan is vervolgens gebruikt voor het opstellen van het Projectplan, dat uitgevoerd wordt in het 
deelproject trainen van de EPD-implementatie. Het Projectplan is het ontwerp op basis van het Masterplan. 

2.3 Tijdlijn 

Vanaf oktober ‘15 is de volgende fasering en tijdlijn gehanteerd: 
 

 

Okt '15 - Feb '16 Fase 1 
Voorbereiding

Mrt '16 - Jun '16 Fase 2 
Masterplan

Aug '16 - Sep '16 Fase 3 
Afronding Masterplan & 

Schrijven Projectplan
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Een gedetailleerde planning bevindt zich in figuur 2.2 (pagina 10). Vanaf oktober ’15 tot en met februari ’16 zijn 
de kaders geschetst waarbinnen het jaarproject gevormd wordt. Vanaf maart ’16 tot en met juni ’16 is op 
inhoudelijk vlak invulling gegeven aan de verschillende onderdelen van het Masterplan. In augustus ’16 en 
september ’16 is het Masterplan afgerond en het Projectplan geschreven. 

2.4 Leeswijzer eindverslag 

Dit eindverslag is geschreven in het kader van de opleiding Klinische Informatica en is als volgt opgebouwd:  

Hoofdstuk 3 gaat over het ontwerp Masterplan Trainen EPD en bevat de verschillende conclusies, adviezen en 
keuzes welke dienen als de kapstok voor het Projectplan en de projectuitvoering van de EPD-implementatie. 
Hoofdstuk 4 bevat de conclusie. 

Hoofdstuk 5 gaat over het Projectplan. In hoofdstuk 6 wordt de inhoud van het Projectplan ten opzichte van 
het Masterplan ter discussie gesteld en vice versa. Hoofdstuk 7 bevat de reflectie in het kader van de opleiding 
Klinische Informatica. 

In Hoofdstuk 8 staan de bronnen opgesomd die gebruikt zijn voor het ontwerp. Hoofdstuk 9 bevat een 
overzicht van de gebruikte figuren en tabellen. Als laatste bevat Hoofdstuk 10 het overzicht van de bijlages, 
welke als separate documenten bij dit eindverslag gevoegd zijn. 

2.5 Verklarende woordenlijst 

 Antonius 9 – negen strategische doelstelling die het SAZ als baten realiseert met de implementatie van 

het EPD. 

 Deelproject trainen – het afgebakende gedeelte van het project met de focus op het trainen van de 

eindgebruikers, waarbinnen alle projectaspecten die daarmee te maken hebben gepland, georganiseerd, 

gemonitord en beheerst worden. Het deelproject trainen start als onderdeel van het EPD-project per 

september ’16. 

 Eindgebruiker/Doelgroep - een eindgebruiker is iemand die gebruik maakt van het EPD in zijn dagelijks 

werk. Eindgebruikers met dezelfde kenmerken zijn gegroepeerd in een doelgroep (bv. 

baliemedewerkers). In dit verslag wordt aan de eindgebruiker gerefereerd in de hij-vorm, maar dit geldt 

vanzelfsprekend ook als zij-vorm. 

 Eindverslag – dit verslag, waarin het jaarproject van de Klinisch Informaticus i.o. beschreven staat. 

 Jaarproject – een project met de omvang van een jaar waarmee de Klinisch Informaticus i.o. afstudeert. 

 Masterplan Trainen EPD – ook wel Masterplan genoemd, beschreven in het eindverslag en een resultaat 

van het jaarproject. Het Masterplan dient als kapstok voor het Projectplan. 

 Projectplan – het plan dat uitgevoerd wordt in het deelproject trainen in het SAZ. 

 Werkgroep trainen – de groep mensen die binnen het EPD-project verantwoordelijk is voor het 

uitvoeren van het deelproject trainen. Deze groep mensen is gedurende de periode van het jaarproject 

samengesteld en uitgebreid en zal dat blijven doen tijdens de rest van het project. Binnen deze groep 

valt onder andere het projectmanagement en de 15 ontwerpers die verantwoordelijk zijn voor het 

ontwerpen en ontwikkelen van de training en het trainingsmateriaal. 

2.6 Afkortingen 

 EPD – Elektronisch Patiënten Dossier 

 ERP – Enterprise Resource Planning 

 EVS – Elektronisch Voorschrijf Systeem 

 LMS – Leermanagementsysteem 

 PDMS – Patient Data Management System 

 RIS – Radiologisch Informatie Systeem 

 SAA – St. Antonius Academie 

 SAZ – St. Antonius Ziekenhuis
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Figuur 2.1: opzet Masterplan Trainen EPD 



10 
 

  

Figuur 2.2: planning jaarproject 



11 
 

3 Masterplan Trainen EPD 

3.1 Visie 

Een visie geeft richting, inspireert en heeft een kijk op de toekomst. Het SAZ heeft een missie, visie en 
kernwaarden en de SAA hanteert tevens een strategisch opleidingsplan. Een eis aan de visie voor het 
Masterplan is dat dit aansluit bij de visie van de SAA. Het ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis en daarmee 
gaan leren en werken hand in hand. Het strategisch opleidingsplan van de SAA bevat drie uitgangspunten bij 
het leren, waaronder dat de beroepspraktijk als het begin en eindpunt voor de opleiding dient (Werkgroep 
strategisch opleidingsplan, 2014).  

3.1.1 IT-feestje 

Een belangrijk onderdeel binnen de visie is dat de implementatie niet wordt gezien als een “IT-feestje” of als 
doel op zich. Het is meer dan het invoeren van een nieuw computerprogramma. Een EPD is een 
informatievoorziening en ondersteunt de primaire zorgprocessen in het ziekenhuis (bv. opname van een 
patiënt). De implementatie betekent uiteindelijk een grote verandering voor veel medewerkers van het 
ziekenhuis (Eekeren, et al., 2010; McAlearney, Robbins, Kowalczyk, Chisolm, & Song, 2012). 

De realiteit is echter dat het eindresultaat vaak niet overeenkomt met de verwachtingen die gecreëerd zijn of 
dat een project vroegtijdig gestopt wordt. IT-projecten of projecten met een grote IT component lijken 
gedoemd te falen. De percentages die te vinden zijn over projecten die als niet-succesvol zijn bestempeld 
variëren van 50% tot 70% (Bijman, Heilbron, & Muntz, 2015; Kogekar, 2013; Verheul Consultants, z.d.; 
Volkskrant, 2014).  

Ook binnen het ziekenhuis is het trackrecord voor wat betreft succesvolle IT-projecten (lees: binnen tijd, geld, 
scope en mét gerealiseerde baten) niet enorm hoog, wat bleek uit gesprekken met projectmanagers in het SAZ. 
Mogelijk zit dat al in het feit dat er gesproken wordt over louter IT-projecten. In termen van het lagenmodel 
betekent dit wederom, dat oplossingen slechts volledige oplossingen zijn als op alle vijf lagen op afgestemde 
wijze de benodigde acties zijn genomen. 

Uit de praktijk en wetenschappelijk onderzoek (Boonstra, Versluis, & Vos, 2014; Eekeren, et al., 2010; Hwang & 
Lin, 2012) is een flink aantal factoren te benoemen die een EPD-implementatie tot een succes maken. Daarvoor 
is het handig om het woord succes eerst verder te definiëren.  

3.1.2 Een succesvolle implementatie 

De focus van een implementatie vanuit veranderperspectief ligt op de eindgebruiker. Een eindgebruiker is 
iemand die gebruik zal maken van het EPD in zijn dagelijks werk. Een succesvolle implementatie is er één die is 
gebaseerd op eindgebruikers met benodigde kennis en vaardigheden, eindgebruikers met zelfvertrouwen en 
zelfredzaamheid. Eindgebruikers die het gevoel hebben centraal te hebben gestaan tijdens de implementatie. 
Maar ook eindgebruikers die het systeem daadwerkelijk, en op correcte wijze, gebruiken en goede support 
krijgen tijdens en na de livegang. 

Natuurlijk kan het succes ook afgemeten worden aan de ervaringen van de projectorganisatie, de participatie 
van de patiënt, het aantal vermeden risico’s, het binnen budget blijven van het project of een efficiëntieslag in 
het werkproces, maar de focus in het Masterplan ligt op de veranderkundige en dus menselijke kant.  

In de literatuur (Boonstra, Versluis, & Vos, 2014; Eekeren, et al., 2010) is te vinden dat factoren als de 
volwassenheid van de leverancier, het kunnen garanderen van voortdurende zorgprocessen tijdens de 
implementatie en de gebruiksvriendelijkheid van het systeem van invloed zijn op het uiteindelijke succes van 
de verandering die wordt beoogd. Deze factoren bevinden zich aan de context en inhoudelijke kant van de 
verandering.  

De procesmatige kant is het belangrijkste onderdeel. Boonstra, Versluis, & Vos (2014), Eekeren et al. (2010) en 
Hwang & Lin (2012) onderschrijven dit. Zaken als een betrokken topmanagement laag, participatie van de 
zorgverleners binnen het project en interdisciplinaire projectteams zijn cruciale elementen binnen de 
implementatie. Buiten al deze zogenaamde kritische succesfactoren is er nog één factor die in dat kader 
regelmatig de revue passeert en wordt aangemerkt als zeer belangrijk, te weten training van de eindgebruikers 
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(Boonstra, Versluis, & Vos, 2014; Cherry, Carter, Owen, & Lockhart, 2008; Hwang & Lin, 2012; McAlearney, 
Robbins, Kowalczyk, Chisolm, & Song, 2012; Cresswell, Bates, & Sheikh, 2013).  

Hiermee is een belangrijk onderdeel van de visie gedefinieerd: het gaat om eindgebruikers in een 
verandertraject. 

3.1.3 Eindgebruikerstraining 

De training van de eindgebruikers is voor bijna alle medewerkers van het ziekenhuis de eerste keer dat zij als 
eindgebruiker in aanraking komen en kennis maken met hun nieuwe informatievoorziening en bijbehorende 
nieuwe werkprocessen. Training is bij uitstek de manier om ervoor te zorgen dat er gewerkt wordt aan kennis, 
vaardigheden en zelfvertrouwen.  

Niet trainen is ook een keuze. Trainen is immers een grote kostenpost binnen de business case van een zodanig 
groot project. Echter, het niet trainen zorgt voor onjuist of suboptimaal gebruik van het informatie systeem. Dit 
kan vervolgens leiden tot gezondheids-, privacy of imago schade (Murphy & Adams, 2005). Goed opgeleide 
eindgebruikers van het ziekenhuis zorgen ervoor dat het EPD op een veilige manier gebruikt wordt. Ook zal dit 
de kwaliteit van de registratie van de data en de beschikbare informatie voor de zorgprofessional ten goede 
komen (Bowman, 2013). 

3.1.4 Opleidingsnoodzaak 

Met de introductie van het nieuwe EPD is er sprake van een opleidingsnoodzaak voor alle eindgebruikers. Een 
opleidingsnoodzaak ontstaat op moment dat medewerkers van een organisatie niet beschikken over de 
kwalificaties om hun werkzaamheden uit te voeren (Kessels & Smit, 2007). Dit is voor de EPD-implementatie 
zeker het geval vanwege de veranderende informatievoorziening en werkprocessen. 

Klassiek is het vaak zo bij dit soort implementaties dat de eindgebruikers in een periode van een aantal weken 
voor de livegang in computerleslokalen getraind worden (Horsch, 2015). De vraag is of (enkel) dit de meest 
effectieve en efficiënte manier is.  

Door deze manier van trainen te verrijken met andere manieren van leren, bijvoorbeeld elearning en/of het 
gebruik van multimedia, is het te verwachten dat het kennis- en inzichtniveau voor go-live hoger is. De 
lerenden zullen in elk geval zowel gemotiveerd, gecommitteerd als capabel moeten zijn (Geurts & Vlies, 2015) 
en ze zullen verleid en geënthousiasmeerd moeten worden om actief te participeren in training. 

3.1.5 Leertheorieën 

Het concept van zelfeffectiviteit (self-efficacy) vanuit de sociaal-cognitieve leertheorie van Albert Bandura 
(Bandura, 1986; Johannsen, Bolander-Laksov, Nordgren, Fridén, C., & Hafströmer, 2012) en wordt als belangrijk 
concept gekenmerkt. Het vertrouwen van een eindgebruiker in zijn bekwaamheid om het EPD te kunnen 
gebruiken maakt dat hij dit ook zal doen. Een factor die deze zelfeffectiviteit beïnvloedt is social persuasion. Dit 
houdt in dat mensen gevoelig zijn voor de aanmoediging of ontmoediging van andere personen. De theory of 
situated learning (Lave & Wenger, 1990; Sawyer, 2006) plaatst het leren binnen een authentieke context en 
onderschrijft het belang van sociale interactie en samenwerking binnen het leren. 

3.1.6 Gamificatie 

Wat hier nog aan toegevoegd kan worden zijn elementen van gamificatie, oftewel spelelementen. Bij 
gamificatie worden spelprincipes en speeltechnieken gebruikt in een niet-spelcontext (Kapp, 2012). Het doel 
hiervan is om menselijk gedrag op een positieve wijze te sturen. Dus ook op het gebied van leren en het 
oplossen van problemen. Het toevoegen van bijvoorbeeld een coöperatief of competitief element aan het 
leren draagt bij aan het sturen van het gedrag van mensen. Zo’n element kan zijn het samen oplossen van 
vraagstukken, het scoren van punten, het behalen van niveaus of het verdienen van badges in relatie tot leren 
(Intuitive Solutions, 2015; McCabe, 2013; Medved, 2014). Het spelen van games is iets van deze tijd en spreekt 
een grote groep mensen aan (Smith, 2014). Daarbij zijn deze game-aspecten ook te koppelen aan leertheorieën 
en belangrijke zaken als motivatie. Het spelen van spellen is motiverend omdat er uitdagende elementen in 
zitten en het de speler nieuwsgierig maakt om onderdeel te zijn van het spel en daarmee het grotere geheel. 
Het is daarnaast mogelijk om zichtbare vooruitgang te boeken (Gamification in the classroom, z.d.; Gee, 2005). 
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3.1.7 Conclusie 

Belangrijk is dat alle eindgebruikers van het nieuwe EPD zich 
centraal gesteld voelen binnen de implementatie. De 
implementatie is een verandertraject. Elke eindgebruiker neemt 
deel aan training voor het nieuwe EPD. De training wordt zo 
vormgegeven dat een eindgebruiker verleid en 
geënthousiasmeerd wordt om actief te participeren in de 
training. De training wordt opgezet vanuit de beroepspraktijk en 
bevat een herkenbare context voor de eindgebruikers. De 
training biedt de mogelijkheid tot interactie en samenwerking en 
doet een appèl op de nieuwsgierigheid en motivatie van de 
eindgebruikers mede door het toevoegen van spelelementen. Zo 
wordt gezorgd voor kennis en vaardigheden en krijgen 
eindgebruikers de benodigde handvatten voor zelfvertrouwen 
en zelfredzaamheid aangeboden. In figuur 3.1 staan de 
kernwoorden weergegeven die horen bij deze visie. 

Vertaald naar een concrete doelstelling voor het deelproject trainen ziet dat er als volgt uit: 

Een succesvolle go-live in oktober 2017, met eindgebruikers: 

 die zelfvertrouwen hebben, 

 die beschikken over kennis en vaardigheden om te werken met het nieuwe EPD, 

 die zelfredzaam zijn, 

 die het gevoel hebben centraal te hebben gestaan tijdens de implementatie, 

 die het systeem daadwerkelijk gebruiken, 

 en die goede support krijgen tijdens en na de livegang. 

  

Figuur 3.1: kernwoorden visievorming 
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3.2 Analyse huidige situatie 

Voor het huidige applicatielandschap (figuur 3.2) wordt de 
eindgebruikerstraining op diverse manieren ingevuld. Door middel van 
het doornemen van documentatie, het houden van interviews en het 
bijwonen van training voor het huidige EPD is deze analyse uitgevoerd. 
Trainen voor een informatievoorziening met een groot volume aan 
eindgebruikers is ongeveer 10 jaar geleden uitgevoerd door SAZ (2006) 
en recenter in het gefuseerde ziekenhuis in Woerden (2014). Voor 
kleinere groepen eindgebruikers is dit door de afgelopen jaren ook, 
bijvoorbeeld op het IC/OK complex. 

In het SAZ gebeurt het trainen voor nieuwe medewerkers lang niet altijd 
en ook niet voor alle eindgebruikers. Op het moment dat het wel 
gebeurt, is dit in diverse vormen. Bepaalde medewerkers krijgen een 
dagdeel training, andere medewerkers krijgen instructie op papier en 
weer andere medewerkers leren tijdens het werk aan het bed van de 
patiënt. Het gebruik van scenario’s gerelateerd aan werkprocessen 
wordt soms gehanteerd. Niet alle mogelijkheden aan tools van de SAA 
die in te zetten zijn voor de ontwikkeling en uitvoeren van een training 
zijn bekend. Evaluatie van de gevolgde training vindt plaats in de vorm 
van tevredenheid over de training en een enkele keer door middel van 
een toets waarvan autorisaties vaak niet afhankelijk zijn. Meestal werkt een eindgebruiker al met een 
computerprogramma voordat hij of zij op enige wijze instructie heeft gekregen. 

De basis PC kennis en vaardigheden van eindgebruikers werden ook niet overal als voldoende bestempeld. Uit 
literatuur blijkt dat dit wel degelijk een belangrijke factor is bij het implementeren van een nieuw 
informatiesysteem en de acceptatie daarvan (Melas, Zampetakis, Dimopoulou, & Moustakis, 2011). 

3.2.1 Conclusie 

Eindgebruikerstraining voor informatiesystemen is niet strategisch en structureel geborgd in de 
ziekenhuisorganisatie van het SAZ. Vanuit de huidige situatie is beperkte ervaring en kennis mee te nemen voor 
de nieuwe situatie.  

Voor de EPD-implementatie bestaat de noodzaak eindgebruikerstraining te ontwerpen en ontwikkelen; 
vanwege de omvang, complexiteit en het halen van de strategische doelstellingen die opgesteld zijn. De 
beslissing om te investeren in een gedegen trainingsprogramma, ook met aandacht voor PC kennis en 
vaardigheden, is daarmee evident. Er ontpopt zich een kans die het waard is te pakken. 
  

EPD 

EVS 

Afsprakensysteem 

RIS 

PDMS 

ERP 

Figuur 3.2: geanalyseerde 
informatievoorzieningen 
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3.3 Doelgroepenanalyse 

Een ziekenhuis kent veel verschillende functies en het aantal medewerkers in zijn totaliteit is enorm. Binnen 
verscheidene functies speelt IT een belangrijke rol. Zorgprofessionals maken gebruik van verschillende 
informatiesystemen om hun werk te ondersteunen en dienen daar bekwaam in te zijn. Om de in totaal 6000 
eindgebruikers voor het project te doorgronden en enigszins overzichtelijk en behapbaar te houden, is het 
handig deze onder te verdelen in verschillende doelgroepen.  

Om een start te maken met deze 
analyse is het 
Referentiedomeinenmodel 
Ziekenhuizen (RDZ model) (Nictiz, 
z.d.(b)) het uitgangspunt geweest 
(figuur 3.3). Op het RDZ model 
zijn verschillende functies geplot 
en gegroepeerd tot algemene 
doelgroepen, op basis van de 
domeinen (tabel 3.1). Deze 
informatie vormt het startpunt 
om te komen tot een training die 
een individuele eindgebruiker op 
basis van de functie volgt in het 
kader van de implementatie. 
 

 

Om een (beter) beeld te krijgen van 
voornamelijk de kennis en vaardigheden bij 
deze verschillende doelgroepen is een 
vragenlijst opgesteld (Bijlage 2). Deze 
vragenlijst wordt gedistribueerd onder de 
medewerkers van het ziekenhuis en omvat 
onderwerpen als: PC vaardigheid, 
leerbereidheid, leervoorkeur en digitaal 
leren. De output is input voor het 
ontwerpen van training. Bijvoorbeeld op 
het moment dat een bepaalde doelgroep in 
zijn algemeenheid uitspreekt dat de 
voorkeur bestaat voor het leren in groepen 
tot maximaal 10 personen wordt dit 
meegenomen. De vragenlijst wordt in Q3 
van ’16 verspreid. 
 
Deze doelgroepenanalyse is tevens goed 
bruikbaar bij de eerste rolanalyse die door 
de werkgroep trainen wordt uitgevoerd. 
De rolanalyse is een spreadsheettool die 
de leverancier biedt. Het gebruik van de functies van de medewerkers van het ziekenhuis als uitgangspunt voor 
deze analyse heeft voor- en nadelen. Een voordeel is dat de lijst elke potentiele eindgebruiker omvat. Een 
nadeel is dat het ziekenhuis geen generiek functiehuis kent waardoor er een veelheid aan functies bestaat. Een 
ander uitgangspunt kunnen lijsten met de gebruikersnamen van het huidige applicatielandschap zijn. Het is 
echter niet te zeggen of daarmee elke potentiele eindgebruiker van de nieuwe informatievoorziening afgedekt 
is. Ondanks dat het gebruik van de lijst met functies meer tijd kost vanwege het uitzoekwerk heeft het de 
voorkeur gekregen boven gebruikerslijsten van huidige applicaties. 

Wie gaan straks gebruik maken van of werken met het nieuwe 
systeem? 

Domein/proces Doelgroep (eindgebruikers) 

Zorgproces Medicus 

  Verpleegkundige 

  Verzorgende 

  Paramedicus 

Medisch ondersteunend Laborant 

  Analist 

Administratief Poliklinisch medewerker 

  Planner 

Financieel Financieel medewerker 

Algemeen ondersteunend Facilitair medewerker 

Sturing en verantwoording Manager 

  Afdelingshoofd 

  Stafmedewerker 

Samenwerking Extern (huisarts/verwijzer) 

 Patiënt 

Figuur 3.3: het RDZ model als 
basis voor de doelgroepenanalyse 

Tabel 3.1: startpunt doelgroepenanalyse 
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3.3.1 Conclusie 

Eindgebruikers kunnen gegroepeerd worden in doelgroepen. Het in kaart brengen van deze doelgroepen, hun 
vaardigheden en voorkeuren is van belang om te komen tot goede training. Deze doelgroepenanalyse is een 
belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van de training en het trainingsmateriaal.  
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3.4 Stakeholderanalyse 

Stakeholdermanagement omvat het opbouwen en onderhouden van de relaties met de stakeholders van, in dit 
geval, het deelproject trainen. Stakeholders zijn personen of groepen die invloed hebben op een project en/of 
erdoor worden beïnvloed. Voor het deelproject trainen zijn verschillende stakeholders te identificeren. 
Communicatie richting de stakeholders is een belangrijk middel om ze te managen. 

Stakeholders zijn te scoren op verschillende factoren en deze scores zijn te plotten op verschillende assen 
(Mendelow, 1991; NS Competence Center, 2005). Om dit werkbaar te maken in de praktijk is een tool 
ontworpen (Bijlage 3).  

3.4.1 Analyse voorbereidende fase 

Voor het opstellen van het Masterplan is een eerste analyse gedaan (figuur 3.4, pagina 18). Op basis daarvan 
zijn gesprekken gevoerd met belangrijke stakeholders om draagvlak te creëren voor de visie. 

Kijkend naar de vervolgstappen binnen het project is de SAA een belangrijke stakeholder, maar ook de IT-
afdeling van het ziekenhuis. De mijlpaal voor het opleveren van computerlokalen waar klassikale training kan 
plaats vinden is een voorbeeld waarbij partijen als de facilitaire en vastgoed service van het ziekenhuis 
betrokken moeten zijn. Ook de IT-afdeling is een belangrijke partij om deze lokalen bruikbaar te maken. Dit 
geldt bijvoorbeeld ook voor het in gebruik nemen van een Leermanagementsysteem (LMS). Daarbij willen 
afdelingshoofden rapportages ontvangen vanuit het LMS over hun medewerkers over de voortgang en de 
resultaten die ze boeken wat ze ook stakeholder maakt. Bij het inplannen van alle eindgebruikers voor 
klassikale training zijn bijvoorbeeld alle roosteraars van het ziekenhuis belangrijke stakeholders. 

3.4.2 Conclusie 

Stakeholdermanagement wordt gezien als onderdeel van de managementstrategieën binnen 
projectmanagement. Stakeholdermanagement is iets wat vaak impliciet wordt uitgevoerd en het is goed om 
deze gedachtegangen expliciet te maken door middel van het gebruik van de tool. Dit dient in het deelproject 
trainen voor elke projectmijlpaal te gebeuren.
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Figuur 3.4: stakeholderanalyse 
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3.5 Risicoanalyse 

In de voorbereidende fase was direct een aantal risico’s te definiëren. Tijdens de ontwikkeling van het 
Masterplan is met behulp van een risicoanalyse en scoring volgens een risicomatrix een overzicht gecreëerd 
(tabel 3.2 en tabel 3.3). Risico’s zijn in kaart gebracht en gemanaged met betrekking tot het deelproject trainen. 
Dit is een continu proces en gebeurt eveneens project breed.  

De volgende risico’s zijn gedurende het jaarproject geïdentificeerd: 

# Risico Toelichting Kans 
(1-4) 

Impact 
(1-4) 

Risico
score 
(tabel 
3.3) 

Beheersmaatregel 

R1 Zomervakantie 
2017 

De periode van klassikale training 
valt deels in het laatste gedeelte 
van de zomervakantie 2017. 
Hiermee bestaat de kans dat 
eindgebruikers niet aanwezig zijn 
op moment van deze trainingen. 

4 4 16 Advies richting het 
ziekenhuismanagement en de 
maatschappen om de 
verantwoordelijkheid te pakken 
voor voldoende resourcing 
rondom livegang.  

R2 Trainers tekort Het werven van de klassikale 
trainers heeft een grote impact op 
de ziekenhuisorganisatie. Er zijn 50 
mensen voor een periode van mei 
– oktober 2017 fulltime aan de slag 
als trainer. 

3 3 9 Eerder starten met werven dan 
het advies van de leverancier is. 
Daarmee is het tijdig helder of er 
voldoende trainers vanuit huis 
beschikbaar zijn. 

R3 LMS prestatie Op moment dat een goed ingericht 
portaal voor onze eindgebruikers 
beschikbaar is, maar deze niet naar 
behoren presteert, bijvoorbeeld 
traag is, dan zal de inzet van het 
LMS in het perspectief van de 
eindgebruikers nooit succesvol zijn. 

3 3 9 Tijdig met de leverancier om de 
tafel om te bepalen of het LMS 
(portaal) beschikt over de juiste 
infrastructuur om de grote 
aantallen eindgebruikers te 
ondersteunen. Daarbij het 
netwerkbeheer aanhaken. 

R4 Switch versie 
2015 → 2016 

Het ziekenhuis gaat live met de 
2016 versie van het EPD. Er zal 
gestart worden met het inrichten 
van de 2015 versie en het maken 
van trainingsmateriaal op basis van 
de 2015 versie. Gedurende het 
project wordt de omschakeling 
gemaakt wat betekent dat al het 
materiaal aangepast moet worden 
voor de 2016 versie. 

4 3 12 Het inbouwen van extra tijd 
hiervoor in het project en extra 
resources voor het aanpassen van 
het materiaal. 

R5 Te grote scope 
EPD inrichting 

De scope van het project is te 
groot. De scope dient beperkt te 
blijven om het leerbaar te laten zijn 
voor alle eindgebruikers 

4 4 16 Het terugbrengen van de scope 
wordt projectbreed gemanaged. 

Tabel 3.2: risicoanalyse 

  

  Impact op het halen van de doelstelling 

  Zeer groot (4) Groot (3) Matig (2) Klein (1) 

Kans 

Zeer groot (4) Zeer hoog (16) Zeer hoog (12) Hoog (8) Laag (4) 

Groot (3) Zeer hoog (12) Hoog (9) Laag (6) Zeer laag (3) 

Klein (2) Hoog (8) Laag (6) Laag (4) Zeer laag (2) 

Zeer klein (1) Laag (4) Zeer laag (3) Zeer laag (2) Zeer laag (1) 

Tabel 3.3: risicomatrix en score 
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Voor risico R1 en R2 zijn de maatregelen in werking gezet. De Raad van Bestuur heeft aan uitspraak gedaan in 
de vorm van een voorgenomen besluit over de zomervakantie van 2017. Daarnaast zijn de eerste contacten 
gelegd met de afdeling Human Resources om hen te betrekken bij de werving van de klassikale trainers. Voor 
risico R5 is gedurende enkele weken door alle projectmanagers en teamleiders de scope teruggebracht naar 
haalbare omvang. 

3.5.1 Conclusie 

Voor risicomanagement geldt hetzelfde als voor stakeholdermanagement: risico’s worden niet expliciet 
gemaakt. Van belang is om dit wel te doen. Dit dient in het deelproject trainen voor elke te definiëren 
projectmijlpaal te gebeuren.  
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3.6 Uitgangspunten en ontwerpprincipes trainingen 

Om training voor de eindgebruikers vorm te geven is een ontwerpkader nodig. Een ontwerpkader geeft 
houvast en bestaat uit twee onderdelen, te weten: uitgangspunten en ontwerpprincipes. Een uitgangspunt 
geeft richting, een ontwerpprincipe is een concreet te hanteren regel. Eén uitgangspunt kan resulteren in één 
of meerdere ontwerpprincipes. 

Het ontwerpen en ontwikkelen van training voor alle eindgebruikers wordt door meerdere ontwerpers binnen 
het deelproject trainen uitgevoerd. Het stellen van een ontwerpkader zorgt ervoor dat er sprake is van interne 
en externe consistentie van de training en het trainingsmateriaal. 

3.6.1 Uitgangspunten  

Een uitgangspunt is datgene wat als de basis of een vertrekpunt wordt gezien. Het biedt onder meer houvast 
bij de ontwikkeling van doelen, regels, gedachten en/of ideeën. De volgende uitgangspunten zijn gedefinieerd 
voor eindgebruikerstraining in het SAZ: 

I. Het ontwerpen van het trainingsmateriaal is de hoofdtaak van de ingestelde werkgroep trainen. Een 
belangrijk uitgangspunt voor het uitvoeren van deze hoofdtaak is dat de ontwerpers gecertificeerd zijn 
voor het EPD. Dit betekent concreet dat ze bij de leverancier op training zijn geweest en beschikken 
over kennis en vaardigheden met betrekking tot het EPD. De ontwerpers worden expert op het gebied 
waarvoor zij de training en het trainingsmateriaal ontwerpen. Zij hanteren een helicopterview en 
staan zogezegd boven de materie. Door middel van het certificeren leggen zijn hiervoor de basis. 

II. Er is sprake van een blended leeromgeving en enthousiasmerende en betekenisvolle training en 
trainingsmaterialen. Dit wordt gerealiseerd door onder andere visuele elementen en spelelementen 
toe te voegen aan de training en het trainingsmateriaal. 

III. De patiënt is het uitgangspunt voor de trainingen, dit geeft de eindgebruiker herkenbare context.  

IV. Het materiaal en het trainen gebeurt vanuit werkprocessen. Aan eindgebruikers wordt door het 
zichtbaar maken van deze werkprocessen meegegeven hoe hun werk onderdeel uitmaakt van het 
grotere geheel. De handelingen die zij doen in het nieuwe EPD hebben invloed op het werk van 
collega’s.  

V. De Antonius 9 zijn herkenbaar in de training en het materiaal zodat het helder is voor eindgebruikers 
waarom dit nieuwe EPD geïmplementeerd wordt.  

VI. Er wordt een trainingsleerpad ontworpen voor de functies die de medewerkers van het SAZ vervullen. 
Het leerpad wordt afgesloten met een assessment. Met behulp van het assessment kan elke 
eindgebruiker laten zien dat hij beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden om te starten met 
het werken in het nieuwe EPD. 

VII. Het wiel wordt niet volledig opnieuw uitgevonden, waar mogelijk wordt materiaal verworven om te 
dienen als inspiratie. Zelf te ontwikkelen materiaal wordt ontwikkeld aan de hand van een 
ontwerpmethodiek. 

VIII. De eindgebruikers staan centraal tijdens het trainen. De training en het trainingsmateriaal worden 
afgestemd op doelgroep. Er is sprake van het managen van wederzijdse verwachten. De training in zijn 
geheel is er om eindgebruikers kennis en vaardigheden bij te brengen, niet om de inrichting van het 
EPD te bediscussiëren. 

IX. Trainen gebeurt papierloos. Het trainingsmateriaal wordt gepresenteerd op een beeldscherm. 

3.6.2 Ontwerpprincipes  

Een ontwerpprincipe is een algemene regel, bedoeld om gedurende een langere periode zijn geldigheid te 
behouden. Een ontwerpprincipe volgt uit een uitgangspunt. Een ontwerpprincipe is concreet terug te vinden in 
de training en het trainingsmateriaal. 

» Blended leeromgeving met visuele en spelelementen (Uitgangspunt II) 

Klassikale training wordt gecombineerd met elearning en games. Deze combinatie zorgt voor een blended 
leeromgeving (Edwards, Kitzmiller, & Breckenridge-Sproat, 2012).   
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Multimedia en visuele elementen worden toegevoegd aan de training en het trainingsmateriaal. Er zijn 
eindgebruikers die op een visuele manier prettig leren. Zij hebben een visuele leerstijl. Door dit te verwerken in 
de training wordt deze effectiever en krachtiger. 

De elementen zijn visuele weergaves van de werkprocessen, foto’s en filmpjes 
die de context voor het trainingsmateriaal versterken, maar ook korte 
instructiefilmpjes waarin handelingen in het EPD getoond worden. In figuur 
3.5 is een voorbeeld opgenomen van een QR-code van een filmpje waarin een 
stuk werkproces vanuit patiëntperspectief is gecombineerd met de te leren 
EPD handelingen. 

Spelelementen worden vooral toegepast om eindgebruikers te motiveren en uit te dagen 
(figuur 3.6). In de oefenomgeving van het EPD worden zogenaamde Easter Eggs ingebouwd. 
Een Easter Egg is een verborgen boodschap in een computerprogramma en dus in dit geval 
in de oefenomgeving3. Op moment dat een eindgebruiker een Easter Egg weet te lokaliseren 
kan hij hier punten voor scoren.  

Een Easter Egg wordt bijvoorbeeld verborgen in de gegevens van een trainingspatiënt of in 
een sjabloon. Met het toevoegen van spelelementen wordt er een appèl gedaan op de 
nieuwsgierigheid van de eindgebruikers (Huisman, 2016; Kapp, 2012) en tegelijkertijd 
spenderen zij tijd in het nieuwe EPD. Ook in filmpjes kunnen Easter Eggs verborgen worden, 
bijvoorbeeld in de vorm van letters die samen een zin gaan vormen gedurende de 
implementatie. 

Vanuit de SAA is een game engine beschikbaar waarin verschillende spelelementen verwerkt zijn. Het is 
bijvoorbeeld mogelijk om punten te scoren op basis van tijd en het biedt de mogelijkheid tot een competitief 
element. 

» Patiënt als uitgangspunt (Uitgangspunt III) 

Om het trainingsmateriaal rondom patiëntenzorg te 
ontwerpen worden scenario’s en casussen opgenomen in de 
training en het trainingsmateriaal (figuur 3.7). 

Het is belangrijk dat deze scenario’s en casussen 
corresponderen met de werkelijkheid (Locker, Bennett, 
Agostinho, & Harper, 2009). Op moment dat dit niet het geval 
is zal de focus snel op onjuistheid van het scenario of de casus 
komen te liggen in plaats van op het leren zelf.  

Bij voorkeur speelt één patiënt een hoofdrol door het 
trainingsmateriaal heen in de vorm van en scenario.  

De eindgebruiker oefent zelf met een casus. Het opnemen van 
realistische scenario’s en casussen voegt voor de 
eindgebruikers context toe aan het leren. Het is namelijk 
herkenbaar. Trainingspatiënten worden ter ondersteuning 
ontwikkeld en sluiten naadloos aan op de scenario’s en 
casussen. Deze trainingspatiënten zijn fictief en bieden de 
eindgebruikers de mogelijkheid om te oefenen.  

» Ontwerpen vanuit werkprocessen (Uitgangspunt IV) 

De werkprocessen worden gebruikt om aan de eindgebruiker duidelijk te maken dat de handelingen die hij 
uitvoert, onderdeel uitmaken van een groter geheel. Het grotere geheel wordt visueel weergegeven in de 
training en het trainingsmateriaal in de vorm van een procesmodel. In een procesmodel komen werkproces, 
functie en EPD handelingen samen.  
  

                                                                 
3 Versie van het EPD met fictieve patiënten waarin eindgebruikers zelf kunnen oefenen 

Scenario 
 

Peter heeft zich gemeld bij de SEH. 
Hij voelt zich niet goed en heeft last 
van uitval. Hij is samen met zijn zus 

naar de SEH gekomen. Het 
opnamegesprek wordt door jou 

gevoerd. Het is je bedoeling om de 
verkregen informatie in het EPD te 

registreren. De zus van Peter vertelt 
dat hij al eens eerder in het 

ziekenhuis is geweest toen hij zijn 
arm gebroken had. 

Figuur 3.5:  
QR-code 
van een 
filmpje 
(scan!) 

Figuur 3.6: QR-
code van een 
filmpje met 
een 
spelelement 
(scan!) 

Figuur 3.7: voorbeeld startpunt scenario 

https://www.youtube.com/watch?v=t_x2wTR7g4I
https://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw
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» Werkprocessen visueel (Uitgangspunt IV) 

In het trainingsmateriaal zal het gedeelte van het proces waar de eindgebruiker onderdeel van uitmaakt 
gehighlight worden. Bijvoorbeeld voor de rol van doktersassistent in onderstaand model (figuur 3.8). De 
ontwerpers zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van deze procesmodellen.  

 

 

» Antonius 9 als einddoel (Uitgangspunt V) 

De Antonius 9 (figuur 3.9) zijn negen 
strategische doelstellingen die het ziekenhuis 
met de implementatie van het nieuwe EPD wil 
behalen. Elk van deze doelstellingen wordt in 
het kader van de implementatie verder 
uitgewerkt. Daarnaast wordt voor elk van deze 
doelstellingen een filmpje opgenomen waarin 
de doelstelling wordt toegelicht. 

Deze informatie wordt in beknopte vorm in 
combinatie met een filmpje (middels een QR 
code) opgenomen in het trainingsmateriaal in 
een zogenaamde A9-infobox (figuur 3.10). 
Bijvoorbeeld op moment dat het concept van 
ordermanagement wordt geïntroduceerd aan 
eindgebruikers en dat aan bod komt in het 
trainingsmateriaal. 

» Trainingsleerpad (Uitgangspunt VI) 

Elke functie krijgt een toegespitst trainingsleerpad. Functies worden gegroepeerd om het aantal leerpaden 
beperkt te houden. Een leerpad omvat de leerdoelen en inhoud die een individuele eindgebruiker zich eigen 
gaat maken. Eén leerpad wordt gevolgd door meerdere eindgebruikers en is herkenbaar op basis van 
functienaam. Elk leerpad voldoet aan dezelfde eisen en maakt gebruik van dezelfde formats.  

Elk leerpad is op dezelfde manier opgebouwd. Een leerpad valt uiteen in verschillende onderdelen (modules) 
en wordt afgerond met een assessment (test). Binnen deze modules wordt gebruik gemaakt van verschillende 
didactische werkvormen, welke in H3.7 verder toegelicht worden. 

1. Zelfregie voor, en communicatie met, de patiënt 

2. Samenwerken in de keten 

3. Samen sturen op verbeteringen aan de hand van 
uitkomstindicatoren 

4. Standaardiseren van zorgprocessen en zorgpaden 

5. Het zorgproces met behulp van ordermanagement beter 
organiseren 

6. Een compleet medicatieproces inclusief uitwisseling met 
eerste lijn en patiënt 

7. Efficiënte resourceplanning voor patiënt en het ziekenhuis 

8. Goede ondersteuning voor onderwijs en onderzoek 

9. Eenduidige bronregistratie in het zorgproces 

Het zorgproces met behulp van ordermanagement beter organiseren 
Ordermanagement is het proces voor het digitaal invoeren en managen van 
orders en instructies. Orders worden digitaal verstuurd naar afdelingen en 
afdelingsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de 
orders. Samengevoegde orders en/of instructies kunnen worden aangevraagd 
door middel van ordersets. Dit kan bijvoorbeeld op basis van een probleem of 
een diagnose. 
Ordermanagement zorgt voor minder foutgevoeligheid, er wordt op allerlei 
zaken gecheckt (bv. dubbele invoer of doseringen) maar ook de afhankelijkheid 
van de leesbaarheid van een handschrift verdwijnt. 

 

Figuur 3.8: een 
gehighlight 

gedeelte van 
een 

procesmodel 

Figuur 3.9: de Antonius 9 

Figuur 3.10: voorbeeld A9-
infobox 
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Elk leerpad heeft een uniek kenmerk en elk onderdeel een uniek sub-kenmerk om de beheersbaarheid te 
bevorderen. Technisch gezien bevat een leerpad randvoorwaarden en afhankelijkheden; iemand kan module 
twee alleen doen op moment dat hij module één heeft afgerond en wordt geacht zich voor te bereiden voor 
module drie. 

» Assessment (Uitgangspunt VI) 

Een assessment bestaat uit gesloten vragen; bijvoorbeeld multiple choice vragen (figuur 3.11), maar ook 
andere vormen zijn denkbaar (Bradburn, Sudman, & Wansink, 2004). De vragen binnen het assessment worden 
zorgvuldig opgesteld om de kennis en het inzicht van de eindgebruikers te toetsen. Om tot een goede set aan 
vragen te komen wordt de expertise van de SAA ingeschakeld. Een eindgebruiker zal het assessment mede op 
advies van de leverancier met een score van 80% voltooien en op basis daarvan toegang krijgen tot het nieuwe 
EPD bij de livegang. 

Deze vraag wordt vanuit het zorgproces en de patiënt gesteld en speelt in op de intenties van de eindgebruiker. 
De vraag wordt naar een hoger niveau getild door er een probleem aan toe te voegen waardoor het een 
inzichtvraag wordt. 

» Trainingsmateriaal volgens methodiek (Uitgangspunt VII) 

Vanwege de omvang, complexiteit en tempo van het project wordt trainingsmateriaal verworven bij de 
leverancier en bij een ander ziekenhuis in Nederland. De combinatie van deze twee vormt een inspiratiebron 
voor het SAZ materiaal. Met behulp van deze inspiratiebronnen wordt het SAZ materiaal ontwikkeld.  

De ontwerpers ontwikkelen het materiaal volgens de 
ADDIE4 methodiek (SLO, 2011). In een cyclus doorlopen 
zij de volgende stappen: analyseren, ontwerpen, 
ontwikkelen, implementeren (figuur 3.12). Gedurende 
het doorlopen van de cyclus vindt er evaluatie plaats. 
Deze evaluatie wordt beschreven in H8.  

De vijf kernactiviteiten zijn nodig om goede training te 
ontwerpen. Ontwerpers starten met een rolanalyse en 
bekijken het verworven materiaal. Op basis hiervan 
worden de trainingsleerpaden ontworpen inclusief 
hoofd- en subleerdoelen. Op basis van deze leerdoelen 
wordt de inhoud van het trainingsmateriaal ontwikkeld, 
wat getoetst wordt aan de kwaliteitscriteria. Vervolgens 
wordt dit in de vorm van pilottraining aangeboden. Naar 
aanleiding van de evaluatie van de pilottraining wordt de 
analysefase opnieuw ingegaan.  

                                                                 
4 ADDIE staat voor: Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation 

Vraag 3: 

Dhr. Van Der Vliet vertelt dat hij allergisch is voor penicilline. Het is jouw bedoeling dit te documenteren. In welke 
activiteit kun je de allergieën van Dhr. Van der Vliet vastleggen? 

A) Plan  

B) Beoordelen  

C) Dossieroverzicht 

D) Correspondentie 

 

analyseren

evaluerenimplementeren

ontwikkelen

ontwerpen

Figuur 3.12: ADDIE ontwerpcyclus 

Figuur 3.11: voorbeeldvraag assessment 
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» Eindgebruiker centraal (Uitgangspunt VIII) 

De werkgroep trainen zorgt ervoor dat alle eindgebruikers over kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen 
beschikken. De training en het trainingsmateriaal worden afgestemd op doelgroep. Met het verspreiden van de 
doelgroepenvragenlijst krijgt de eindgebruiker de mogelijkheid om zijn behoefte te uiten. Daarmee toetst de 
werkgroep trainen hun aannames. Eindgebruikers worden betrokken bij het ontwerpen van de training in de 
vorm van een reviewboard en op die manier wordt de samenwerking opgezocht. De werkgroep trainen is pas 
tevreden op moment dat de eindgebruiker dat is.  

De eindgebruikers worden in de training en in het materiaal getutoyeerd. Dit komt persoonlijker over en 
suggereert minder afstand. Tijdens contactmoment tussen ontwerpers en eindgebruikers bestaat de 
mogelijkheid om zorgen uit te spreken. Het geschreven materiaal is uitnodigend en bevat een actieve 
schrijfvorm. Dit leest prettiger en de zinnen zijn korter en duidelijker. 

Er wordt een aantal huisregels opgesteld om klassikale training zo plezierig en efficiënt mogelijk te laten 
verlopen. Er wordt verwacht dat ze op tijd in de klas zijn en de klas niet voor het einde van de training verlaten. 
Te laat komen zorgt voor verstoring van de training voor de andere eindgebruikers en op moment dat de 
eindgebruiker eerder weg gaat kan hij niet tekenen voor aanwezigheid en daarmee de training niet in zijn 
geheel afronden. 

» Trainen zonder papier (Uitgangspunt IX) 

In de klassikale training wordt getraind met dubbele beeldschermen. Klassikaal trainingsmateriaal wordt dus 
ontworpen voor beeldschermgebruik. Dit heeft gevolgen voor het schrijven en plaatsen van tekst en 
afbeeldingen op het scherm. De structuur van tekst dient opgesplitst te worden duidelijk herkenbare koppen 
en alinea’s en de lengte van de tekst dient beperkt te worden (Lutgerink, 2010). De SAA heeft een schrijfwijzer 
ontwikkeld voor digitaal materiaal, welke hiervoor ingezet wordt (SAA, 2012). 

3.6.3 Conclusie 

Om te zorgen voor interne en externe consistentie van de training en het trainingsmateriaal dient een 
ontwerpkader gehanteerd te worden door de ontwerpers. In elk geval worden daarin de uitgangspunten en 
ontwerpprincipes in tabel 3.4 opgenomen. 
 
Uitgangspunt Ontwerpprincipe 

I. Gecertificeerde trainers 
n.v.t. 

II. Blended leeromgeving 
» Combinatie van klassikale training, elearning en games met 
ruimte voor visuele en spelelementen 

III. Patiënt als uitgangspunt 
» Scenario’s en casussen worden opgenomen in de training en 
het trainingsmateriaal 

IV. Ontwerpen vanuit werkprocessen 
» Ontwerpen gebeurt vanuit het werkproces van de 
eindgebruiker 
» Het werkproces wordt visueel gemaakt in trainingsmateriaal 

V. Antonius 9 zijn herkenbaar 
» De Antonius 9 zijn herkenbaar in de vorm van een 
zogenaamde A9-infobox 

VI. Trainen volgens een leerpad 
» Een leerpad omvat de leerdoelen en inhoud die een 
individuele eindgebruiker zich eigen gaat maken. 
» Een leerpad wordt afgesloten door het maken van een 
assessment 

VII. Het wiel niet volledig opnieuw uitvinden 
» Extern trainingsmateriaal vormt een inspiratie. Het SAZ 
materiaal wordt ontworpen aan de hand van een 
ontwerpmethodiek 

VIII. Eindgebruiker staat centraal 
» Eindgebruikers worden betrokken bij het ontwerpen van de 
training en het trainingsmateriaal 

IX. Trainen gebeurt papierloos 
» Het ontwerpen van het trainingsmateriaal gebeurt volgens de 
schrijfwijzer voor digitale teksten van de SAA 

Tabel 3.4: uitgangspunten en ontwerpprincipes  
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3.6.4 Infographic 

De ontwerpers maken het ontwerpkader, de uitgangspunten en ontwerpprincipes zich eigen. Als reminder voor 
hen en de overige leden van de werkgroep trainen worden deze op een creatieve manier weergegeven in een 
zogenaamde infographic poster (figuur 3.13). 

 

  

Figuur 3.13: infographic ontwerpkader met uitgangspunten 
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3.7 Leersituaties: didactische werkvormen 

Om van het ontwerpkader naar de concrete doelstelling te komen en de visie te bewerkstelligen zijn er 
didactische werkvormen nodig. De didactische werkvormen zijn de manieren waarop de inhoud van de training 
aan de eindgebruikers gepresenteerd wordt (Garrison & Vaughan, 2007; Hart, 2015).  

3.7.1 Elearning 

Elearning kan bestaan uit interactieve modules, filmpjes en/of een game. Elearning wordt ingezet om 
eindgebruikers kennis te laten maken met de look and feel van het nieuwe EPD. Daarnaast wordt het ingezet 
als voorbereiding op klassikale training. Deze vorm van elearning heeft daarom een verplicht karakter. Als 
laatste wordt elearning ingezet als aanvulling op klassikale training voor onderwerpen die het nieuwe EPD 
raken (bv. het concept van Registratie aan de Bron of de levenscyclus van een DBC). 

3.7.2 Demonstratie 

Een demonstratie is vrij toegankelijk voor eindgebruikers. In een demonstratie wordt een specifiek 
patiëntscenario gedemonstreerd aan de hand van de schermen van het nieuwe EPD. De demonstratie is 
interactief doordat er vragen gesteld worden over het gedemonstreerde aan de hand van een quiz.  

3.7.3 Klassikale training 

In klassikale training kan een eindgebruiker zijn vragen direct aan de trainer stellen en de trainer om hulp 
vragen tijdens het leren. De trainer demonstreert en brengt de nieuwe kennis en vaardigheden op een 
gestructureerde manier over en legt waar nodig accenten. Er is voor de eindgebruikers de mogelijkheid om hun 
leerproces te delen met andere eindgebruikers en er is in de klassikale setting direct ruimte om te oefenen. 
Tijdens de klassikale training is er ruimte voor samenwerking; bijvoorbeeld in het maken van oefeningen of het 
voeren van discussies. 

3.7.4 Oefenomgeving 

Een eindgebruiker kan zelfstandig oefenen in de EPD oefenomgeving op basis van een casus. Hiermee kan hij 
zijn kennis en vaardigheidsniveau op peil houden en verder uitdiepen. Deze oefenomgeving bevat fictieve 
oefenpatiënten die horen bij de diverse casussen. 

3.7.5 Quick start guides en tipsheets 

Om de eindgebruikers te voorzien van handvatten tijdens de livegang worden zogenaamde quick start guides 
en tipsheets ontworpen. Dit zijn korte en bondige filmpjes en documenten die de eindgebruikers houvast 
bieden in de eerste weken. 

3.7.6 Conclusie 

De combinatie van hierboven genoemde didactische werkvormen maakt dat er sprake is van die blended 
leeromgeving (figuur 3.14), die in het ontwerpkader als één van de uitgangspunten benoemd is. De werkgroep 
trainen kan door het creëren van zo’n leeromgeving de eindgebruikers enthousiasmeren en verleiden om deel 
te nemen aan training. Het creëren van een blended leeromgeving is iets wat de werkgroep trainen na dient te 
streven. 
 

  

Figuur 3.14: blended leeromgeving 
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3.8 Kwaliteit 

Het is cruciaal dat er sprake is van kwalitatief hoogwaardige training en trainingsmaterialen. Het is van belang 
om te weten of de investering in de vorm van tijd, geld, mensen en energie ook echt iets oplevert en bijdraagt 
aan het succes van het project. Dit kan door middel van evaluatie van de training en het instellen van kwaliteit 
bevorderende maatregelen. 

3.8.1 Evaluatie 

Het is mogelijk om eindgebruikers te vragen wat ze van de training vinden, maar dit zegt niets over het effect 
ervan op hun functioneren in relatie tot het nieuwe EPD. In het evaluatiemodel van Kirkpatrick (1959) is de 
“wat vond je van de training” evaluatie op het laagste niveau, te weten de reactie. Dit gaat over de 
tevredenheid van de eindgebruikers. Een positieve houding ten opzichte van de training zal ongetwijfeld 
helpen, maar dit is niet het uiteindelijke doel. Op het tweede niveau, leerresultaat, wordt bekeken of de 
eindgebruikers hebben geleerd wat ze geacht werden te leren en of ze daarmee nieuwe kennis en 
vaardigheden hebben opgedaan. Dit gebeurt in de vorm van het assessment.  

Het volgende niveau binnen het model gaat over gedrag. Er wordt hier gekeken of een eindgebruiker 
daadwerkelijk ander gedrag toont en het werk dus ook anders doet naar aanleiding van de training. Het 
fenomeen “transfer” komt hier bij kijken. Het is belangrijk om te weten of de nieuw geleerde vaardigheden ook 
daadwerkelijk toepast worden. Het is niet mogelijk om dit voor 6000 mensen te meten door middel van 
interviews of observaties. Wat wel zou kunnen is een steekproef onder deelnemers van de training. Bredfeldt 
et al. (2013) hebben geprobeerd te evalueren door middel van het meten van het gebruik van al dan niet 
geavanceerde functionaliteiten van het EPD. Tijdens de training werden deze functionaliteiten geïntroduceerd 
en zij zagen naderhand een toename in het gebruik hiervan. Deze laatste mogelijkheid kan pas toegepast 
worden bij een EPD wat al draait. 

Als vierde niveau noemt Kirkpatrick (1959) de resultaten. Dit is te vertalen naar bijvoorbeeld meer werk 
verrichten in dezelfde hoeveelheid tijd, hogere kwaliteit, minder kosten en meer efficiëntie. Deze vorm van 
evaluatie is echter zo complex, dat het toeschrijven van verbeterde resultaten aan eindgebruikerstraining te 
kort door de bocht is.  

Phillips en Phillips (2007) hebben een niveau toegevoegd aan het raamwerk van Kirkpatrick (1959) en hanteren 
daarmee een eigen methodiek. Zij onderscheiden de volgende zes niveaus: tevredenheid, leerresultaten, 
toepassing, businessimpact, return on investment (ROI) en niet in geld uit te drukken waarden. Het laatste 
niveau van de methodiek, waar in het Engels naar wordt gerefereerd als de intangible benefits, past bij de 
doelstelling die is voortgekomen vanuit de visie. Het is ontzettend veel waard of de eindgebruikers een gevoel 
van zelfvertrouwen en bekwaamheid hebben en dit is niet in geld uit te drukken. 

Eerder werd het fenomeen transfer al genoemd. Transfer gaat over het toepassen van het geleerde naar de 
dagelijkse praktijk. Robinson en Robinson (1989) noemen het training for impact. Zij onderschrijven het belang 
van trainingen waarin de gewenste verandering van de deelnemers in hun dagelijks werk centraal staat. Dit in 
tegenstelling tot training for activitiy waarbij de activiteiten van de training zelf centraal staan en er vooral 
wordt gekeken naar de reacties op de training zelf. Ze hebben twaalf processtappen gedefinieerd met een 
aantal belangrijke punten: focus op de verandering, betrek het hogere management en meet of de verandering 
in de praktijk heeft plaatsgevonden.  

Kijkend naar de EPD-implementatie kan in het kader van transfer een aantal maatregelen opgesteld worden. 
Bijvoorbeeld: de medewerker dient de tijd en ruimte te krijgen om zich voor te bereiden op de training. Tijdens 
de trainingsperiode vraagt de manager of het hoofd van de afdeling aan zijn medewerkers hoe de training 
ervaren wordt en stelt de trainer de verandering in informatievoorziening en werkprocessen centraal, niet de 
trainingsactiviteiten zelf. Na de trainingsperiode bespreekt de manager of het afdelingshoofd de training met 
de medewerker op korte en lange termijn en krijgt de medewerker de tijd en ruimte om het geleerde in de 
praktijk toe te passen. De medewerker ontvangt idealiter complimentjes voor het toepassen van het geleerde 
in de praktijk en de trainer zorgt ervoor dat er mogelijkheden zijn voor evaluatie en verdiepingsslagen. 
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Projectdoelstelling  

Het hierboven beschreven evaluatiemodel kan vertaald worden naar de projectdoelstelling zoals opgesteld 
vanuit de visie in H3.1. De kwaliteit wordt gemeten door een aantal Key Performance Indicators (KPI’s) te 
definiëren. Deze KPI’s zijn gedefinieerd op basis van de doelstelling van het project: 

Een succesvolle go-live in oktober 2017, met eindgebruikers: 

 die zelfvertrouwen hebben, 

Minstens 95% van de eindgebruikers geeft aan voldoende zelfvertrouwen te hebben na afronden van het 
assessment. Deze meting wordt uitgevoerd door het afnemen van een survey. 

 die beschikken over kennis en vaardigheden om te werken met het nieuwe EPD, 

100% van de eindgebruikers neemt deel aan de klassikale training, dit wordt gemeten door middel van het 
bijhouden van presentielijsten. Daarnaast rond 100% van de eindgebruikers het assessment met succes af. Dit 
wordt gemeten door middel van rapportage over de resultaten van het assessment. 

 die zelfredzaam zijn, 

Minstens 95% van de eindgebruikers geeft aan voldoende zelfredzaam te zijn na afronden van het assessment 
en te weten waar hij terecht kan voor hulp. Deze meting wordt uitgevoerd door het afnemen van een survey. 

 die het gevoel hebben centraal te hebben gestaan tijdens de implementatie, 

Minstens 95% van de eindgebruikers geeft aan het gevoel te hebben centraal te hebben gestaan. Deze meting 
wordt gedaan door het afnemen van een survey na het afronden van het assessment. 
 
De volgende twee delen van de doelstelling vallen buiten de scope van het Masterplan. Ze zijn immers pas te 
meten na de livegang. Daarom zijn ze niet verder gedefinieerd. 

 die het systeem daadwerkelijk gebruiken, 

 en die goede support krijgen tijdens en na de livegang. 

Dit geldt ook voor het evalueren op het 
niveau van het veranderde gedrag en het 
daadwerkelijk toepassen van de resultaten 
in het dagelijks werk van de eindgebruikers. 

Meting 

Om het verschil te meten dat training 
teweeg brengt wordt bij aanvang van het 
leerpad een eerste meting gedaan op basis 
van de KPI’s. De tweede meting vindt plaats 
na het afronden van het assessment (figuur 
3.15).  
 
  

Figuur 3.15: evaluatie met KPI’s 
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3.8.2 Kwaliteit training en trainingsmateriaal 

Het is cruciaal om de training en het trainingsmateriaal van goede kwaliteit aan te bieden aan eindgebruikers. 
Door het opstellen van kwaliteitscriteria is het duidelijk waardoor deze kwaliteit bepaald wordt. Door het 
treffen van maatregelen kan deze kwaliteit ook gehaald worden. 

Kwaliteitscriteria zijn: 

 De ontwerpprincipes vanuit het ontwerpkader (zie tabel 3.4) 

 Gebruik van templates voor materiaal met SAZ huisstijl 

 Correcte spelling en grammatica 

Maatregelen zijn: 

 Het hanteren van een schrijfwijzer 

 Het inbouwen van pauzes in klassikale training 

 Het hanteren van vooraf gedefinieerde templates 

 Het gebruik van een kwaliteitskaart 

 Het reviewen van trainingsmateriaal 

 Het opzetten van een reviewboard 

 Het draaien van pilottrainingen 

In elk geval vinden er tussen ontwerpers onderling reviews van trainingsmateriaal plaats. Ontwerpers 
presenteren daarnaast hun materiaal aan elkaar en aan een reviewboard.  

Een ontwerper kan zijn materiaal zelf reviewen aan de hand van een kwaliteitskaart in de vorm van een rubric 
(figuur 3.16). 

 

Op moment dat de trainingsomgeving5 en het materiaal beschikbaar is worden er pilottrainingen gegeven 
waarin de pilot-trainees om feedback wordt gevraagd. Om de kwaliteit van de inhoud van het 
trainingsmateriaal te borgen en ervoor de zorgen dat de scenario’s en casussen juist zijn reviewen worden 
inhoudelijk experts betrokken in het reviewboard. 

Daarbij is eigenaarschap van het materiaal geborgd en wordt gebruik gemaakt van het 
documentbeheersysteem om wijzigingen in het materiaal bij te houden.  

3.8.3 Conclusie 

Om de kwaliteit van de training en het trainingsmateriaal te garanderen dient de training geëvalueerd te 
worden. Daarnaast dient het materiaal te voldoen aan de opgestelde kwaliteitscriteria. Door het hanteren van 
verschillende maatregelen kan dit bewerkstelligd worden. De ontwerpers zijn verantwoordelijk voor de training 
en het materiaal dat zij creëren. Van belang is dat zij de kwaliteitscriteria onderschrijven.   

                                                                 
5 Versie van het EPD speciaal voor trainingen met fictieve patiënten 

Figuur 3.16: voorbeeld rubric 
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3.9 Digitale voorzieningen 

Een LMS bevat systemen en applicaties die de training van eindgebruikers kunnen ondersteunen, ook al staan 
ze technisch gezien los van elkaar of hebben ze een andere leverancier. Het wordt hier als parapluterm 
gehanteerd. Voor het LMS zijn verschillende functionele gebieden te onderscheiden. Elk van deze gebieden 
wordt hieronder toegelicht en voor elk van deze gebieden wordt, waar mogelijk, aansluiting gezocht bij de SAA.  

De SAA gebruikt reeds verschillende informatiesystemen om hun werkprocessen te ondersteunen. Voor het 
project is het noodzakelijk dat processen rondom het trainen ondersteund gaan worden. Er vond een 
analysefase plaats vinden waarin de huidige situatie wordt weggezet tegen de wenselijke projectsituatie om zo 
de hiaten te bepalen. Dit is gebeurd op basis van functionele specificaties en het opstellen van “user stories”. 

Het is belangrijk niet alleen te focussen op de systemen die het trainen van eindgebruikers kunnen 
ondersteunen. Er moet ook aandacht zijn voor de informatiestromen; welke informatie dient op welk moment 
voor wie beschikbaar te zijn. En voor de processen; welke persoon doet welke activiteit op welk moment in 
relatie tot de eindgebruikerstraining. Ook dient het beleid rondom de trainingen helder en gedragen zijn. 
Hiervoor is het lagenmodel als kader goed te gebruiken. 

In figuur 3.17 (pagina 32) is een eerste concept weergegeven van de gewenste functionaliteiten. Er is een 
bijbehorend document waarin deze functionaliteiten beknopt zijn beschreven (Bijlage 4), wat een stap is 
geweest binnen de analyse. De volgende paragrafen bevatten die uitgebreide beschrijving van de wenselijke 
situatie. 

3.9.1 Leermateriaal 

Voor elke functie en uiteindelijk elke eindgebruiker wordt een leerpad samengesteld. Dit leerpad bevat een 
bepaald leerarrangement met didactische werkvormen als filmpjes, elearning, een game, klassikale training, 
een assessment, etc.  

De content (inhoud) van deze leerpaden worden gedurende het project ontworpen. Leerpaden bevatten 
randvoorwaarden, volgordelijkheden en afhankelijkheden en deze zijn als technische regels in te stellen in het 
LMS. Elk leerpad wordt afgesloten met een assessment, welke ontworpen en aangeboden dient te worden aan 
de eindgebruikers via het LMS. Het assessment wordt automatisch gescoord. Daarnaast wordt elk leerpad bij 
de eindgebruikers digitaal geëvalueerd om hier lering uit te trekken. 

Voor de training kan de eindgebruiker de trainingsmaterialen in het LMS vinden. 

3.9.2 Informatie & Rapportage 

Elke individuele eindgebruiker heeft toegang tot gepersonaliseerde informatie door middel van een portaal. 
Voor elke individuele eindgebruiker is het inzichtelijk welk leerpad hij volgt en wat de inhoud daarvan is. 
Daarbij waar de eindgebruiker heen moet voor de klassikale training, welk assessment hij maakt en hoe ver hij 
gevorderd is binnen het leerpad.  

Er is een totaaloverzicht beschikbaar in de vorm van een catalogus waarin alle trainingen (leerpaden) zijn 
opgenomen. Een klassikale trainer heeft de beschikking over een overzicht van de door hem te geven training 
in de periode van de klassikale trainingen.  

Daarnaast beschikken projectmanagers en lijnmanagers over rapportages waarmee zij kunnen sturen (bv. het 
aantal bekeken elearning modules, scores assessment, geslaagden per afdeling/maatschap, tevredenheid 
training, zelfvertrouwen eindgebruiker). Ook het uitdelen van de gebruikersaccounts voor de 
productieomgeving gebeurt op basis van deze rapportages. 

3.9.3 Administratie & Registratie 

De gehele administratie en registratie rondom de (klassikale) training moet goed ondersteund worden. Eén van 
de onderdelen is het ontwerpen van een basisrooster voor de periode van klassikale training. Elke 
eindgebruiker wordt daarop ingepland. In dit rooster dient er onder andere rekening gehouden te worden met 
variabelen als de dagen waarop er getraind wordt, de tijden waarbinnen er getraind wordt, het aantal trainers 
en het aantal klaslokalen. 
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Figuur 3.17: eerste concept LMS 
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Eindgebruikers worden ingeschreven (en daarmee ingepland) op dit rooster; bij voorkeur met meerdere 
eindgebruikers tegelijk door iemand in een coördinerende rol (bv. trainingscoördinator samen met 
afdelingshoofd/(assistent)manager maatschap). Er dient sprake te zijn van de mogelijkheid van uitschrijven, het 
hanteren van een wachtlijst, het beperken van aantal plekken in de klas en het werken met 
reserveringen/reserve plekken in de klaslokalen.  

Er dient afgevinkt te kunnen worden welke (klassikale) delen van de training een eindgebruiker binnen zijn 
leerpad al gevolgd heeft. Elke eindgebruiker krijgt via de mail een bevestiging van inschrijving en zo mogelijk via 
sms.  

Het succes van deze administratie en registratie ligt in de inrichting op basis van functies en afdelingen van het 
ziekenhuis. Deze inrichting zorgt ervoor dat de ontwikkelde paden te toe te kennen zijn aan alle eindgebruikers 
op basis van functie. 

3.9.4 (Functionele) Techniek 

Het gebruikersmanagement voor het LMS is een essentieel onderdeel en vormt een basis om het gebruik van 
een LMS voor het trainen tot een succes te maken. Er dienen fundamentele keuzes gemaakt te worden op 
basis waarvan het gebruikersmanagement ingericht wordt.  

Data kan worden geïmporteerd, dan wel geëxporteerd worden om het beheer gemakkelijker te maken. De 
beheerdersrollen voor het LMS zijn duidelijk beschreven en belegd. Er kunnen verschillende (beheerders)rollen 
aan eindgebruikers van het LMS uitgedeeld worden. 

Het portaal dient de look and feel van het SAZ te hebben, is bij voorkeur webbased en elke eindgebruiker dient 
op een veilige manier, met oog voor privacy, in te kunnen loggen op dit portaal. Ook van buiten het 
ziekenhuisnetwerk. 

Het LMS in zijn geheel moet de capaciteit hebben om de 6000 eindgebruikers te ondersteunen. Met andere 
woorden het LMS (zowel aan de voorkant (functionaliteiten) als aan de achterkant (beheer)) dient werkbaar en 
beheersbaar te zijn. Dit dient aangetoond te worden via een stresstest. Het LMS moet ook goed ondersteund 
worden door een service/helpdesk; zowel op technisch als functioneel niveau en ook door de leverancier. 
Daarnaast dienen er voor alle gebruikers van elk onderdeel van het LMS voldoende licenties te zijn. 

3.9.5 Conclusie 

Op basis van deze functionele gebieden en overleg met de SAA ontstaat een drietal scenario’s: 

1. Continueren met de reeds bestaande voorzieningen. Dit impliceert heel veel handwerk in de vorm van 
het handmatig bijhouden van registratie en lijstjes voor de processen waar geen ondersteuning voor 
bestaat. Dit zal resulteren in grote spreadsheets waar meerdere mensen in moeten muteren en 
onvoldoende overzicht voor medewerkers en (project)management. Buiten dat is het beheer van de 
huidige applicaties/systemen arbeidsintensief. Dit vraagt dus ook om meer (lijn)resources. 

2. Continueren met de reeds bestaande voorzieningen met nog te kiezen aanvullingen. Er zal nog steeds 
veel handwerk in spreadsheets moet worden gedaan maar er kan (waarschijnlijk) wel inzage worden 
gegeven aan eindgebruikers over hun te volgen leerpad en eigen lesrooster. Ook geeft dit meer inzage 
aan managers over voortgang van inschrijving en voortgang van gevolgde trainingen (deze module 
voorziet in meer rapportages).  

3. Kiezen voor een nieuw LMS voor het EPD-project wat vraagt om analyse, selectie en implementatie en 
wat als een project an sich gezien moet worden.  

Het advies is met scenario 2 verder te gaan. Dit is voornamelijk een praktische keuze. Het is een uitbreiding van 
de huidige voorzieningen en de samenwerking met de huidige leverancier wordt gecontinueerd. Er is een ander 
ziekenhuis dat deels met dezelfde oplossing heeft gewerkt en de ervaringen zijn positief. Met een bepaald deel 
van de huidige voorzieningen (het portaal) is een gedeelte van de eindgebruikers ook al bekend.  

Om de gesprekken verder te faciliteren is een praatplaat gecreëerd die als basis dient om scenario 2 verder uit 
te werken (Bijlage 5). 
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3.10 Uitgangspunten faciliteiten 

Om de klassikale training te kunnen faciliteren moeten er ruimtes beschikbaar zijn waar deze trainingen 
gegeven kunnen worden. Er dienen gedurende een periode van enkele maanden 26 lokalen beschikbaar te zijn, 
die zijn uitgerust met elk 15 computerwerkplekken met dubbele beeldschermen. Er zal namelijk geen 
trainingsmateriaal worden geprint, het materiaal wordt op één van de twee schermen geopend. 

Om deze lokalen, of Campus, te realiseren zijn zowel de facilitaire als IT-afdeling van het ziekenhuis belangrijke 
stakeholders. Alle voorzieningen moeten worden aangelegd, waaronder het netwerk en alle aansluitpunten 
voor de computers. 

De eindgebruiker dient zijn weg te kunnen vinden naar en op de Campus en zich er welkom te voelen. De 
Campus aangekleed met het EPD-project logo en voorzien van een bezoekersbalie. Het klimaat van de lokalen 
dient aangenaam te zijn; in ruimtes waar veel PCs draaien wordt het snel warm. 

3.10.1 Conclusie 

De Campus is de locatie waar het nieuwe EPD voor veel eindgebruikers voor het eerst echt tastbaar wordt. 
Buiten de technische faciliteiten dient de eindgebruiker zich welkom te voelen op de Campus. 
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4 Conclusie 

Bij de EPD-implementatie in het SAZ wordt toegewerkt naar een big bang. Een goed doordacht 
trainingsprogramma draagt bij aan het uiteindelijke succes van deze implementatie. Met een gedegen aanpak, 
met ruimte voor verschillende manieren van leren, kunnen de diverse medewerkers van het ziekenhuis verleidt 
worden om te participeren in de training. Zo kunnen de eindgebruikers werken aan kennis en vaardigheden, 
maar ook zelfvertrouwen opdoen, zodat ze klaar zijn voor de grote verandering.  

Eindgebruikerstraining voor informatiesystemen is niet strategisch en structureel geborgd in de 
ziekenhuisorganisatie van het SAZ. Vanuit de huidige situatie is beperkte ervaring en kennis mee te nemen voor 
de nieuwe situatie. Voor de EPD-implementatie bestaat de noodzaak eindgebruikerstraining te ontwerpen en 
ontwikkelen; vanwege de omvang, complexiteit en het halen van de strategische doelstellingen die opgesteld 
zijn. De beslissing om te investeren in een gedegen trainingsprogramma, ook met aandacht voor pc-kennis en 
vaardigheden, is daarmee evident. 

Het belang van een goed trainingsprogramma dient helder te zijn voor het volledige projectmanagement en 
bestuur van het project. Een goed programma komt voort uit een gedegen analyse- en ontwerpproces en biedt 
ruimte aan onderwerpen als evaluatie en kwaliteit. Het in kaart brengen van risico’s en stakeholders zijn twee 
belangrijke managementstrategieën die onderdeel moeten zijn van het projectmanagement. 

De eindgebruikers zelf kunnen gegroepeerd worden in doelgroepen. Het in kaart brengen van deze 
doelgroepen, hun vaardigheden en voorkeuren is van belang om te komen tot een gedegen analyse. Deze 
doelgroepenanalyse is een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van de training en het 
trainingsmateriaal. 

Om te zorgen voor interne en externe consistentie van de training en het trainingsmateriaal dient een 
ontwerpkader gehanteerd te worden door de ontwerpers. De training wordt aangeboden met een 
arrangement van didactische werkvormen. Dit maakt dat er sprake is van een blended leeromgeving. Door het 
creëren van zo’n leeromgeving worden de eindgebruikers geënthousiasmeerd en verleid om deel te nemen aan 
training. 

Om de kwaliteit van de training en het trainingsmateriaal te garanderen dient de training geëvalueerd te 
worden. Daarnaast dient het materiaal te voldoen aan de opgestelde kwaliteitscriteria. Door het hanteren van 
verschillende maatregelen kan dit bewerkstelligd worden. 

Eindgebruikerstraining wordt ondersteund door middel van een LMS en een Campus. Het LMS ondersteunt de 
trainingsprocessen en de Campus is de locatie waar het nieuwe EPD voor veel eindgebruikers voor het eerst 
echt tastbaar wordt. Zij dienen zich daar welkom te voelen. 

Al met al heeft het trainen een impact op de ziekenhuisorganisatie die verder gaat dan de techniek van het 
nieuwe systeem. Het loont om de training te zien als een investering in de medewerkers zodanig dat zij in staat 
zijn om door middel van het gebruik van het EPD de beoogde baten van het project te realiseren. Deze baten 
zijn niet allemaal te kwantificeren maar zullen bijdragen aan de kwaliteit, efficiëntie en veiligheid van de zorg. 
Zonder het juiste niveau van bekwaamheid en zelfvertrouwen bij de eindgebruikers zal dit niet gebeuren. 
Natuurlijk is het belangrijk om een goede inrichting van de informatieoplossing neer te zetten en hierover te 
communiceren; alles hangt met elkaar samen. Maar uiteindelijk zijn de getrainde medewerkers van het 
ziekenhuis de grootste succesfactor van de EPD-implementatie. 
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5 Projectplan 

Het deelproject trainen wordt uitgevoerd op basis van een Projectplan. Aan dit Projectplan is deels invulling 
gegeven vanuit het Masterplan. Het Projectplan bestaat verschillende hoofdstukken, welke zijn opgesomd in 
tabel 5.1. Een aantal hoofdstukken is niet gebaseerd op het Masterplan, maar bevatten wel zaken die 
onderdeel zijn van het deelproject trainen. 

 

Titel Op basis van Masterplan KI i.o. auteur 

1. Leeswijzer Nee Ja 

2. Samenvatting Nee Ja 

3. Inleiding en achtergrond Ja – Visie Ja 

4. Projectdefinitie deelproject trainen Ja – Visie Ja 

5. Eindgebruikers van het nieuwe EPD Ja – Doelgroepenanalyse Ja 

6. Eindgebruikers en de verandering Nee Nee 

7. Ontwerpkader Ja – Uitgangspunten en Ontwerpprincipes Ja 

8. Het leerpad Ja – Leersituaties: didactische werkvormen Ja 

9. Projectmanagementstructuur & 
rolbeschrijvingen 

Nee Ja 

10. LMS Ja – LMS Ja 

11. Campus Ja – Campus Ja 

12. Tijdlijn Nee Ja 

13. Businesscase Nee Nee 

14. Managementstrategieën Ja – Stakeholderanalyse, Risicoanalyse, 
Kwaliteit 

Ja 

 

Het Projectplan wordt voorgelegd aan de stuurgroep van het EPD-project. Het start met een samenvatting van 
de belangrijke besluiten die op het vlak van veranderen en trainen en de vraag voor ondersteuning daarvoor. 
Vervolgens wordt er in de inleiding een introductie gegeven op het Projectplan en de achtergrond toegelicht. 

Het Projectplan kent de volgende doelstelling: 

De doelstelling voor het deelproject trainen is een succesvolle livegang in oktober 2017, met eindgebruikers: 

 die zelfvertrouwen hebben, 

 die beschikken over kennis en vaardigheden om te werken met het nieuwe EPD, 

 die zelfredzaam zijn, 

 die het gevoel hebben centraal te hebben gestaan tijdens de implementatie, 

 die het systeem daadwerkelijk gebruiken, 

 en die goede support krijgen tijdens en na de livegang. 

Daarnaast is bepaald wat er binnen en buiten scope van het deelproject trainen valt. 

Het Projectplan beschrijft de eindgebruikers en de eindgebruikerstraining, maar ook de fase vóór de 
eindgebruikerstraining. De zogenaamde readiness fase. Het doel van deze fase is als volgt: 

Het management van het ziekenhuis en de maatschappen zijn er met de projectorganisatie verantwoordelijk 
voor dat iedereen goed wordt voorbereid. Samen zorgen ze ervoor dat iedereen die de klas in stapt:  

 voldoende IT kennis heeft, 

 voldoende algemene proceskennis heeft, 

Tabel 5.1: hoofdstukken projectplan 
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 weet hoe de nieuwe werkprocessen eruit zien, 

 de nieuwe werkprocessen onderschrijft, 

 de look and feel van het nieuwe EPD kent. 

Het ontwerpkader wordt geïntroduceerd. Samen met de ontwerpers en de SAA wordt het ontwerpkader 
verder uitgewerkt en invulling gegeven aan de ontwerpprincipes. Er wordt een toolbox gecreëerd met zaken als 
een schrijfwijzer en een kwaliteitschecklist waaruit de ontwerpers kunnen putten. De werkgroep trainen werkt 
dit gezamenlijk verder uit om tot een gedragen geheel te komen. Daarna wordt in het Projectplan toegelicht 
hoe een leerpad is opgebouwd. 

De projectmanagementstructuur en bijbehorende rolbeschrijvingen worden vervolgens toegelicht. Het 
organogram van de werkgroep trainen is weergegeven in figuur 5.1. 

 

 

 

De noodzaak van een LMS en een Campus wordt beschreven in de volgende twee hoofdstukken en van alle 
grote mijlpalen is bepaald wanneer deze opgeleverd worden. Voor de dagelijkse planning wordt de 
planningstool van de leverancier gebruikt. 

In het volgende hoofdstuk staat de opgestelde business case. Als laatste wordt er afgesloten met verschillende 
managementstrategieën: een overlegstructuur, kwaliteitsmanagement, risicomanagement, 
stakeholdermanagement, communicatiemanagement en verandermanagement. 

Het volledige Projectplan is beschikbaar in Bijlage 6. 

  

Figuur 5.1 – organogram werkgroep trainen 
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6 Discussie 

Kijkend naar het Projectplan wat is geschreven op basis van het Masterplan is er een aantal punten de moeite 
waard om ter discussie te stellen. Het Masterplan beschrijft een ideale wereld, het Projectplan de realiteit van 
het ziekenhuis. De opdrachtomschrijving (H2.1) is voor de meeste punten gerealiseerd in het Masterplan en het 
Projectplan (tabel 6.1).  

 

Opdrachtomschrijving Ontwerp 

Creëer een ontwerp dat kan dienen als een kapstok voor het opzetten en 
uitvoeren van de eindgebruikerstraining voor de EPD-implementatie en het 
opstellen van een projectplan daarvoor. 

Ja 

Focus hierbij op de mens als onderdeel van een verandering, gericht op de 
periode tot en met de livegang. 

Ja 

Onderzoek of er lessons learned gehaald kunnen worden uit de wijze waarop het 
SAZ eindgebruikers traint voor de huidige computersystemen. 

Ja 

Analyseer de doelgroepen voor de toekomstige eindgebruikerstraining. Deels; vragenlijst niet 

Creëer uitgangspunten en ontwerpprincipes voor het ontwerpen van de training 
en het trainingsmateriaal. 

Ja 

Onderzoek manieren waarop eindgebruikers geënthousiasmeerd kunnen 
worden voor de training en hoe een krachtige leeromgeving neergezet kan 
worden. 

Ja 

Ontwerp een manier om de kwaliteit van de training en het trainingsmateriaal te 
borgen. 

Ja 

Onderzoek hoe de processen rondom eindgebruikerstraining ondersteund 
kunnen worden door digitale voorzieningen en faciliteiten. 

Ja: LMS, Deels: Campus 

Identificeer risico’s en belangrijke stakeholders rondom eindgebruikerstraining. Ja 

Haal ervaringen en informatie op bij (medewerkers van) andere ziekenhuizen. Ja 

 

De visie zoals opgesteld in het Masterplan is grotendeels overgenomen in het Projectplan. Het belang van 
eindgebruikerstraining en het feit dat er sprake is van een opleidingsnoodzaak is duidelijk herkenbaar. Waar 
het Masterplan geen aandacht aan besteedt en het Projectplan wel is het betrekken van de 
ziekenhuisorganisatie bij het trainen van eindgebruikers. Het is cruciaal om afdelingen en maatschappen vroeg 
te betrekken bij de hele operatie van eindgebruikerstraining. Nu gebeurt dit grotendeels in de fase vóór de 
eindgebruikerstraining, de zogenaamde readiness fase, maar het is beslist iets om aandacht voor te hebben. In 
de projectdefinitie is de projectdoelstelling opgenomen zoals geadviseerd in het Masterplan.  

In het Projectplan worden de eindgebruikers als doelgroep kort geïntroduceerd. De reden dat hier niet meer 
aandacht voor is binnen het Projectplan is dat de leverancier hierin bepaalt hoe deze analyse plaats vindt. 
Daarnaast is er een ander team wat gebruik maakt van dezelfde analyse en tools, wat maakt dat het 
deelproject trainen hier niet een eigen weg in kan en wil kiezen. 

In het Masterplan wordt een vragenlijst voor de doelgroepenanalyse genoemd welke in de ideale situatie in Q2 
van ’16 het huis in gestuurd zou zijn. In de praktijk worden hier ook andere werkgroepen (communicatie, 
organizational readiness) van het project bij betrokken en zijn er meer vragen die aan de medewerkers van het 
ziekenhuis gesteld gaan worden als 0-meting. Het is niet handig om in een kortere periode meerdere lijsten het 
huis in te sturen. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat er nog geen 0-meting verricht is met betrekking tot 
eindgebruikerstraining. In het Projectplan maakt de meting onderdeel uit van de readiness fase, waar deze ook 
prima geplaatst kan worden. Voor deze readiness fase is een aparte doelstelling geformuleerd. De doelstelling 
voor de eindgebruikerstraining sluit daar mooi op aan. 

Tabel 6.1: opdrachtomschrijving versus ontwerp 
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De uitgangspunten en ontwerpprincipes zoals in het Masterplan beschreven komen deels terug in het 
Projectplan. De uitgangspunten vormen een startpunt voor het Projectplan. Er is ervoor gekozen om deze niet 
één op één over te nemen en op te leggen aan de ontwerpers, maar om dit samen uit te werken en vast te 
stellen in een viertal workshops. In de praktijk zal niet elk uitgangspunt even werkbaar blijken en mogelijk 
kunnen ontwerpers op basis van hun ervaringen de uitgangspunten aanvullen. Daarnaast is in het Masterplan 
het verschil tussen een uitgangspunt en ontwerpprincipe goed te maken, maar in de praktijk blijkt het hanteren 
van één term waar beide zaken onder vallen handiger. In het Projectplan is dit de term uitgangspunt. 

In het Masterplan worden verschillende didactische werkvormen beschreven. In het Projectplan komen deze 
terug, maar zijn ze mede door invloed van de leverancier al meer vastgesteld in de vorm van het leerpad. Een 
blended leeromgeving zal zeker gecreëerd kunnen worden, maar voor het toevoegen van bijvoorbeeld 
multimedia en spelelementen aan de werkvormen binnen het leerpad dient extra aandacht te zijn. Dit zal niet 
zonder meer terugkomen in de training en het trainingsmateriaal, alleen op moment dat de werkgroep trainen 
daar zelf voor gaat zorgen. 

Het Projectplan bevat een hoofdstuk over samenstelling van de werkgroep trainen en de rolbeschrijvingen. 
Deze structuur is deels bepaald door de aanpak van de leverancier en deels opgezet door het 
projectmanagement van het deelproject trainen. Het Masterplan zegt niets over de projectmatige aanpak of de 
verschillende rollen en verantwoordelijkheden binnen de werkgroep. 

Van de scenario’s voor het LMS, zoals beschreven in het Masterplan, is in het Projectplan scenario twee 
opgenomen. Het Projectplan bevat echter geen gedetailleerde functionele beschrijving of een pakket van 
eisen. In de ideale wereld is dit een zorgvuldig uitgestippeld ontwerpproces, maar in de praktijk worden vaak 
praktische keuzes gemaakt vanwege tijdsdruk of beschikbaar budget. Het risico bestaat dat het LMS niet aan 
gaat sluiten op de functionele wensen die bestaan, want ook de analyse in het Masterplan zou uitvoeriger 
kunnen. Het is aan de werkgroep trainen om er voor te zorgen dat dit wel gaat gebeuren, bijvoorbeeld door 
een LMS-projectcoördinator aan te stellen. De LMS prestatie is als risico uit de risicoanalyse naar voren 
gekomen, maar een functioneel niet werkbaar LMS zou ook een risico kunnen zijn voor het succes van het 
deelproject trainen. 

Zowel in het Masterplan als in het Projectplan is de beschrijving van de Campus summier. In de praktijk van het 
EPD-project bleek al snel dat de verantwoordelijkheid voor het regelen van deze Campus buiten de scope van 
het deelproject trainen ligt. Alle ruimtes die nodig zijn voor het project (werkruimte, testruimte, 
trainingsruimte) worden door het projectmanagement office geregeld. Er is wel een aantal eisen en wensen 
gedefinieerd waaraan de Campus vanuit het perspectief van eindgebruikerstraining moet voldoen. 

Het Masterplan besteedt geen aandacht aan projectplanning. Het Projectplan bevat een hoofdstuk waarin kort 
een aantal tijdlijnen wordt benoemd, maar heeft geen uitgebreide planning. De reden hiervoor is de 
leverancier zeer directief is in de planning van het project. Dit komt omdat alles met elkaar samen hangt en er 
gewerkt wordt met een overall projectplanning naast een training projectplanning. 

Het Masterplan beschrijft niets in de vorm van een business case. De business case in het Projectplan is 
opgesteld door het projectmanagement. De business case is een lastig punt omdat het niet volledig duidelijk is 
welke zaken er over trainen al dan niet zijn opgenomen in de business case. Vanuit de dagelijkse praktijk is er 
een discussie over het gebruiken van de elearning van de leverancier versus het zelf ontwikkelen van elearning 
en het al dan niet papierloos trainen. Het loont om de business case rondom deze twee zaken opnieuw te 
bekijken. 

In het Masterplan zijn stakeholdermanagement, risicomanagement en kwaliteitsmanagement beschreven en 
deze managementstrategieën zijn opgenomen in het Projectplan. Het Masterplan pleit voor het actief 
toepassen van deze strategieën, in de praktijk van het project blijft dit vaak achterwege. Het vaststellen van het 
kwaliteitsmanagement gebeurt in dezelfde vier workshops waarin de uitgangspunten voor het ontwerp 
worden vastgesteld. 

Het Projectplan kent nog drie andere strategieën; overlegstructuur, communicatiemanagement en 
verandermanagement. Voor de twee laatste is er overlap met twee andere werkgroepen van het project, te 
weten communicatie en organizational readiness. 
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Het Projectplan kent invloeden van de leverancier. Gedurende het jaarproject werd dit steeds meer merkbaar. 
Vanwege de grote omvang, complexiteit en het hoge tempo van het project is het echter niet wenselijk om 
volledig onze eigen weg te gaan. In de ideale wereld vindt het ontwerpen en ontwikkelen van 
eindgebruikerstraining plaats op basis van een ingerichte en gebruiksklare informatieoplossing en een goede 
analyse van de werkprocessen van de eindgebruikers. In de praktijk is het bij de omvang van een big bang EPD-
implementatie onmogelijk om ná de inrichting pas te starten met het ontwerpen van eindgebruikerstraining. 
Daar is simpelweg de tijd en het geld niet voor. Enerzijds de inrichting en anderzijds het ontwerpen en 
ontwikkelen van trainingsmateriaal lopen parallel. Daarbij is het een utopie om te werken heldere 
functieomschrijvingen en werkprocessen; die zijn er niet. Waar het op neer komt is te werken met wat er wél is 
zodat het project voortgang kan blijven ondervinden. 

6.1 Relevantie voor anderen 

Het Projectplan is geschreven voor een specifieke doelgroep; voor de stuurgroep en het projectmanagement 
van het EPD-project in het SAZ. Uit het Masterplan kunnen allerlei elementen gebruikt worden, los van het SAZ 
of de leverancier van het EPD binnen het SAZ. Bijvoorbeeld door andere zorginstellingen die een grote 
informatieoplossing implementeren. 
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7 Reflectie 

7.1 Het jaarproject – reflectie in chronologische volgorde 

Bij de start van mijn opleiding is het altijd duidelijk geweest dat mijn jaarproject zich zou afspelen binnen het 
EPD-project. Dit project is inmiddels gestart in het ziekenhuis (april ’16). Bij terugkomst van mijn externe 
opdracht net na de zomer van ‘15 lag er nog geen concrete opdracht voor mijn jaarproject. Ik had daar op dat 
moment moeite mee, maar kreeg ook de mogelijkheid om zelf mee te denken over het onderwerp van mijn 
jaarproject. Tijdens deze oriënterende periode (okt ’15) viel mijn oog al snel op het opleidingsaspect van het 
EPD-project. Ik had zelf geen ervaring met opleiden, maar wel met sporttraining. Ik hou zelf van leren en heb in 
de afgelopen jaren dat ik werkzaam ben in het ziekenhuis ontdekt dat de menselijke kant me meer interesseert 
dan de technische kant van IT.  

Mijn begeleiders en ik hebben het ook gehad over deze technische kant als onderwerp voor mijn jaarproject. Ik 
had goed gepast binnen een inrichtingsteam waarbij ik mee zou gaan bouwen aan de schermen van het nieuwe 
EPD. Dit is iets wat ik ook interessant vind, maar waar ik al ervaring mee heb in een eerdere functie. Het 
nieuwe en onbekende van het trainen van de ziekenhuisorganisatie voor het EPD sprak me aan. 

Ondanks het kunnen vinden van een afstudeeronderwerp heeft deze zoektocht gezorgd voor een flinke 
persoonlijke dip in de maand november. De combinatie van de onduidelijkheid van mijn afstudeeronderwerp, 
het blijven doen van oude werkzaamheden en een situatie privé zorgen voor een instortmomentje op mijn 
werk. Gelukkig werd dit goed opgepakt door mijn leidinggevende/begeleider. Ik heb kunnen aangeven waar ik 
tegenaan liep. Mijn oude werkzaamheden kon ik gaan overdragen waardoor ik me 100% kon gaan focussen op 
mijn jaarproject. Daarbij deden drie weken vakantie rond de feestdagen me ook goed. Ik had me hierover 
eerder kunnen uitspreken richting mijn begeleider. Ik heb dit achteraf ook met hem besproken. Ik heb 
aangegeven dat ik hem in die periode niet als begeleider heb ervaren en dat ik de indruk had dat hij weinig tijd 
voor mij had. Hij vervulde ook de rol van CIO en beoogd programmadirecteur. Ik had daar zelf meer achteraan 
kunnen zitten, dan was het misschien niet zo ver gekomen. Al gaan dingen soms ook gewoon zoals ze gaan en 
kan ik ervan leren.  

Overigens heeft de maand november ook een hoop interessante informatie en contacten opgeleverd. Ik ben in 
gesprek gegaan met de St. Antonius Academie en heb daar de eerste zaadjes gepland voor een samenwerking 
gedurende het project. Het project zou toen nog per 1 januari ‘16 starten. Ik ben gestart met het zoeken van 
literatuur over mijn afstudeeronderwerp en heb de mogelijkheid gekregen om een Masterclass 
Opleidingskunde te volgen. Deze Masterclass heeft mij geholpen om me zekerder te voelen in de gesprekken 
met mensen die al wel ervaringen hadden met opleiden binnen organisaties. Dit is ook echt iets wat ik over 
mezelf geleerd heb; ik vaar goed op kennis. Tegelijkertijd is dat ook mijn valkuil. Het is namelijk niet altijd nodig 
om ergens kennis van te hebben voordat ik kan handelen en soms is er simpelweg de tijd niet voor om kennis 
te vergaren. Ik blijf soms te lang hangen in denken in plaats van doen. 

Ik heb deze maand ook kennis gemaakt met mijn wetenschappelijk begeleider Ton en ben gestart met 
verschillende bezoeken aan andere ziekenhuizen. De personen die ik gesproken heb binnen deze ziekenhuizen 
bleken een bron van informatie en ideeën. In deze maand werd ook duidelijk dat Sandra de rol van 
projectmanager op zich zou gaan nemen voor wat betreft het onderwerp trainen van de ziekenhuisorganisatie. 
De opdrachtgever voor mijn jaarproject is de programmadirecteur die tevens mijn begeleider was op dat 
moment. 

7.1.1 Wederom uitstel 

Helaas bleek na mijn vakantie (jan ’16) dat de startdatum van het project wederom opgeschoven was. Aan de 
ene kant voor mij persoonlijk niet zo handig in het kader van mijn opleiding en afstuderen, maar aan de andere 
kant vond ik het een mogelijkheid om het ontwerp nog beter vorm te geven. Wat me duidelijk is geworden, is 
dat het ziekenhuis geen rekening houdt met mijn opleiding en dat het dus aan mijzelf is om een eigen pad te 
creëren. 

In de maand januari heb ik de eerste kaders opgesteld voor mijn ontwerp. Deze kaders heb ik zowel bij Ton als 
Frans (SAA) getoetst.  
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Het product wat ik ga opleveren heb ik destijds Masterplan Trainen EPD genoemd en toen heb ik dat in de 
vorm van een presentatie gegoten. Over dit product zijn verschillende iteraties heen gegaan en het heeft in de 
periode van jan – jun ’16 meermaals gediend als leidraad voor verschillende overleggen. Ik heb daar vaak 
complimentjes over gekregen en ik ben zelf ook trots op dat proces en het resultaat. 

In januari ben ik ook gestart met het opzetten van vaardigheidstrainingen voor de projectmedewerkers. In 
samenwerking met de Academie en externe partijen konden de projectmedewerkers zich aanmelden voor 
training over projectmanagement, timemanagement, Engels en studievaardigheden. Dit gehele traject heb ik 
opgezet en uitgevoerd. Ik heb dat planmatig aangepakt en heb gecommuniceerd met veel verschillende 
partijen. Dit project heb ik succesvol afgerond in april. Ik heb voor dit project af en toe telefonisch contact 
gehad met een extern bureau dat ons heeft geholpen met de Engelse cursussen. Ik had tijdens die 
telefoongesprekken niet altijd positief nieuws te brengen. Ik vind het soms spannend om dan de telefoon te 
pakken en te bellen. Uiteindelijk heb ik dit wel allemaal succesvol gedaan en kan dan achteraf ook wel om 
mezelf lachen. Dat soort dingen valt altijd reuze mee. Ik kreeg daarnaast van verschillende deelnemers 
teruggekoppeld dat ze mijn manier van communiceren over al deze trainingen erg prettig vonden. 

In Q1 van ‘16 heb ik ook veel gesproken met verschillende personen die zich bezig hielden met het opleiden 
van medewerkers voor onze huidige informatiesystemen. Dit bood me de kans om te oefenen met interviewen 
en het opstellen van (open) vragen. Ik heb me tijdens de interviews op mijn gemak gevoeld en de informatie 
kunnen halen die ik voor ogen had. Ik heb ontdekt dat het me helpt van te voren concreet te maken wat ik uit 
bepaalde gesprekken of overleggen wil halen. 

In maart ben ik tijdens een EPD bijeenkomst bewust voor de zaal gaan staan om een onderdeel te presenteren. 
Op dat moment was de projectorganisatie al bepaald en was de nieuwe startdatum nu april. Dit was de derde 
keer dat ik voor zo’n grote groep met een microfoon mijn verhaal stond te doen. De keer ervoor was ik best 
zenuwachtig en zat ik vrij hoog in mijn ademhaling. Deze keer had ik daar veel minder last van en ik merkte dat 
ik plezier had in wat ik vertelde. Ik heb hier niet bewust iets voor gedaan. De keer ervoor was in de periode in 
november toen het wat minder ging. Ik zal in de komende periode steeds vaker voor een (grote) groep gaan 
staan en biedt mezelf ook aan voor gelegenheden waar dit nodig is om dit soort dingen te blijven oefenen. 

7.1.2 De daadwerkelijke start 

Inmiddels was helder dat het EPD-project per 1 april zou gaan starten en dat de CIO/programmadirecteur 
afscheid zou nemen van het ziekenhuis. Dit betekende dus ook dat ik één van mijn begeleiders en daarmee ook 
de opdrachtgever voor mijn jaarproject kwijt was. Eerlijk gezegd vond ik dat niet heel erg omdat ik de 
afgelopen maanden al had ervaren dat het combineren van hoge functies met het begeleiden van mij als 
trainee niet erg gunstig uitpakten. Gelukkig besloten we in de eerstvolgende review dat Sandra de rol van 
opdrachtgever op zich zou nemen en Christiaan de procesbegeleiding de laatste paar maanden alleen zou 
doen.  

Begin april heb ik kennis gemaakt met de nieuwe programmadirecteur en samen met Sandra onze ideeën aan 
hem gepresenteerd. Hij reageerde hier positief op. Dit ervaarde ik als een mooie opsteker. In april, maar ook al 
eerder, heb ik een overleg gefilmd. Ik vind het interessant om te zien hoe ik me verbaal en non-verbaal gedraag 
in een overleg. Wat ik daar bijvoorbeeld heb uitgehaald is dat ik vind dat ik rechter op kan gaan zitten 
waardoor ik meer zelfvertrouwen uitstraal en meer kracht bij mijn verhaal zet.  

Eind april ben ik gestart met de certificeringstrainingen van Epic. Vanuit mijn jaarproject of de rol binnen het 
project was het niet noodzakelijk om dit te volgen. Ik heb dit op eigen verzoek mogen doen. Zoals al eerder 
opgeschreven helpt het mij als ik inhoudelijke kennis heb van het onderwerp waar ik mee bezig ben. Ik ga zelf 
geen inrichting doen, maar ik vind het fijn om te begrijpen waar onze trainers het over hebben als ze met 
vragen komen. Het feit dat ik zelf altijd om dingen kan vragen op een assertieve manier is iets wat ik de 
afgelopen jaren heb geleerd. Leuke en interessante dingen komen niet vanzelf op me af. Wat ook leuk vond 
aan deze trainingen en de reizen naar Amerika is dat ik mijn collega’s op andere manier heb leren kennen. 

In mei heb ik kennis gemaakt met de managers die vanuit het ziekenhuis als ambassadeur betrokken zijn bij het 
trainen van de ziekenhuisorganisatie. De presentatie heb ik tijdens deze eerste meeting ook weer gebruikt en 
toegelicht. Hier deed zich een interessante situatie voor. Eén van de ambassadeurs (kinderarts) reageerde op 
mijn uitspraak over dat we onze eindgebruikers graag willen verleiden en enthousiasmeren om te participeren 
aan de training. Hij vatte dit op alsof wij er iets “leuks” en een “feestje” van wilden maken en dat zeker niet de 
manier is waarop eindgebruikers tegen de training aan kijken.  



43 
 

Ik heb hem daarna nog een keer uitgelegd hoe wij dit bedoelen. Wat ik hieruit kan leren zijn wat mij betreft 
twee dingen: 1) ik ben heel enthousiast over mijn jaarproject (en het trainen van de ziekenhuis organisatie in 
het algemeen); dit geldt niet automatisch voor elk ander persoon (als in: mijn roze wolk is niet hun roze wolk) 
en 2) het is handig om te checken en te dubbel checken of mijn boodschap daadwerkelijk overkomt zoals ik het 
bedoel. 

Begin juni verschoof de focus naar het LMS wat we nodig hebben om de processen rondom het trainen te 
ondersteunen. Hierbij heb ik mijn vaardigheden als klinisch informaticus goed kunnen inzetten. Toen ik mijn 
overzicht en ontwerp aan een aantal niet IT-minded personen toonde kreeg ik het complimentje dat zélfs zij dit 
verhaal konden volgen. Hier werd het voor mezelf wederom goed duidelijk dat ik daadwerkelijk in staat ben om 
een vertaalslag te maken tussen IT en de werkvloer en ik ook in staat ben dit helder te presenteren. De 
ontwerpen en platen die ik heb gemaakt zijn uitstekend te gebruiken om het gesprek en discussie op gang te 
brengen. Ik vind dat daar de kracht van een klinisch informaticus ligt. 

In juni ben ik ook begonnen de ideeën van het Masterplan om te zetten naar een concreter Projectplan. Dit 
Projectplan presenteren we eind september aan de stuurgroep. Begin juli heb ik een eerste concept afgerond 
en eind september is versie 1.0 afgerond. 

Begin juli was Sandra twee weken op vakantie. In die periode deed ik de overleggen met de consultant van de 
leverancier alleen. Ik voelde me tijdens deze overleggen minder zeker dan tijdens de overleggen met Sandra 
samen. Deze overleggen gaan in het Engels wat maakt dat ik het moeilijker vind om een gesprek te voeren wat 
meer omvat dan alleen de inhoud. Daarbij doel ik op het kunnen voeren van een discussie of het uitspreken 
van zaken op meer emotioneel niveau. De leverancier ervaar ik soms ook als directief met weinig ruimte voor 
eigen ideeën. Mijn uitdaging is om in volgende overleggen waarin ik alleen ben meer de lead te nemen en toch 
ook ruimte te creëren voor een gesprek óver het gesprek op moment dat ik ervaar dat het niet lekker loopt. 

Vervolgens ben ik een maand met vakantie geweest en halverwege augustus gestart met het schrijven van mijn 
eindverslag. In de laatste weken voor mijn eindreview is er nog veel gebeurd. Deels heb ik dit nog kunnen 
beschrijven in het verslag. Mijn jaarproject stopt eerder dan het gehele project. Met Sandra heb ik besproken 
dat het belangrijk is dat ik een moment in de tijd kies als eindpunt van mijn jaarproject. Dat is gelukt. 

7.2 Ontwerpen & Ontwerpcriteria 

Tijdens het jaarproject heb ik af en toe geworsteld met het “ontwerpen” en de “ontwerp criteria”. Mijn indruk 
was, en is nog steeds, dat de focus van de opleiding en het bijbehorende jaarproject ligt op de meer 
informatie(oplossings) kant. Hiermee bedoel ik te zeggen dat mijn jaarproject makkelijker te beoordelen zou 
zijn als ik wat zou opleveren wat concreter te plotten is op het lagenmodel en de ontwerpcyclus (bv. selectie en 
implementatie van een PDMS).  

Tijdens één van de reviews is het idee ontstaan om de onderwerpen uit mijn Masterplan weg te zetten tegen 
de criteria waarop ik beoordeeld ga worden. Daaruit bleek dat het mogelijk is om de meeste criteria zodanig te 
interpreteren dat het lukt om mijn jaarproject daadwerkelijk als ontwerpproject te beoordelen. Deze matrix 
bevindt zich in Bijlage 7. Het beoordelen van mijn jaarproject vraagt een outside the box beoordeling van de 
opleiding en ik ben benieuwd in hoeverre dat mogelijk is. 

Overigens merk ik tijdens het schrijven van dit eindverslag ook nog steeds dat ik het lastig vind en het me soms 
onzeker maakt. Ik heb daarom besloten de eerste versie eerder in te leveren bij mijn opleider dan ik van plan 
was om te kijken of ik op de goede weg zit. Uiteindelijk was er aan het eind van het traject nog wat extra effort 
nodig om het tot een goed einde te brengen. 

Overigens weet ik dat ik vrij kritisch ben op mijn eigen werk. Soms té kritisch. Gelukkig voelde ik me ook 
regelmatig trots tijdens het schrijven. Dit eindverslag geeft een mooi overzicht van wat ik allemaal wél gedaan 
heb en wat wél gelukt is het afgelopen jaar en hoe ontzettend veel ik geleerd heb. 

Ik zou mezelf een jaar geleden adviseren om voor bovenstaande meer aandacht te hebben in het begin van het 
jaarproject en dit samen met mijn opleider goed (beter) vast te stellen. Het is belangrijk om goed te definiëren 
wat de opdrachtomschrijving is en wat het ontwerp gaat zijn. 
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7.3 Opleidingsplan & curriculum 

In mijn opleidingsplan heb ik verschillende verbeterpunten over mezelf opgenomen waarvan ik er een aantal 
heel concreet heb kunnen aanpakken binnen mijn jaarproject. Het onderwerp trainen van de 
ziekenhuisorganisatie was voor het eerst in mijn 5-jarige carrière een onderwerp waar ik ontzettend 
enthousiast van word. Ik heb daar een persoonlijke visie op en heb de ruimte gekregen en gepakt om die te 
profileren. Ik vind mensen die ergens voor staan en in zichzelf geloven altijd erg inspirerend en zag hier nu ook 
wat van bij mezelf. Ik heb ook vaak te horen gekregen dat ik dat enthousiasme ook echt uitstraalde naar mijn 
omgeving als ik erover vertel. Ik vind het spannend om in mezelf en mijn ideeën te geloven en daar ook echt 
voor te gaan staan, maar mag dit zeker doen. 

Een ander verbeterdoel was het achterlaten van een positieve eerste impressie en het creëren van een 
netwerk. Beide zaken heb ik tegelijkertijd kunnen ontwikkelen de afgelopen maanden. Ik kan nu oprecht 
zeggen dat ik een netwerk heb en dat ik in staat ben te netwerken. 

Een derde verbeterdoel was het mondeling presenteren. Ik heb deze situaties bewust opgezocht en heb er 
plezier in om te presenteren. De cursus “De kunst van het presenteren” uit het curriculum heeft hier een 
positieve bijdrage aan geleverd. Het opnemen van mezelf tijdens een overleg of presentatie heb ik hiervan 
overgenomen.  

Als laatste is één van mijn al sterke punten het gestructureerd en analytisch werken. Wat ik daarover heb 
geleerd is dat het feit dat ik dat doe niet betekent dat andere mensen ook zo werken. Het is voor mij de kunst 
om dit enigszins los te laten en bij te sturen waar nodig. Dit gaat ook zeker nog voorkomen de komende 
periode. 

Vanuit het curriculum is er nog een aantal vakken waaruit ik heb kunnen putten voor wat betreft mijn 
jaarproject. Bijvoorbeeld: Business cases, programma's van eisen, inkoopprocessen en aanbestedingen (BP2), 
Verandermanagement (onderhandelen en beïnvloeden) (PD7) en Leiden van projecten (PRINCE-II) (PD3). 

Als voorbeeld zijn we tijdens de PD3 cursus creatief aan de slag geweest om een opzet te maken voor een 
Projectplan en globale projectplanning. Dat hebben we in het ziekenhuis ook gedaan. Alle muren van onze 
werkkamer hangen vol met post-its. We hebben daar ook positieve feedback op gehad van veel collega’s die 
binnen kwamen. 

Al met al is het jaarproject een zeer leerzame periode geweest waarin ik de kans heb gehad mezelf te 
ontwikkelen. 
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