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Om kwaliteit en veiligheid te waarborgen hebben leidinggevende en medewerkers van 
zorgafdelingen behoefte aan informatie over het gebruik van medische technologie. Dit past bij de 
trend in Rijnstate waarin verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij de werkvloer worden 
neergelegd maar deze informatiebehoefte is er ook bij de afdelingen die traditioneel 

verantwoordelijk zijn voor het beheer en beleid rond medische apparatuur. De komst van het 
Convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis’ [1, 2] heeft die behoefte 
alleen maar versterkt.  
 
Dit vormde de achtergrond voor de ontwerpopdracht om een valide dashboard te ontwikkelen en 
implementeren voor medische apparatuur dat bijdraagt aan procesverbetering, ondersteund bij het 
maken van gebruik en vervangingkeuzes, en een proactiviteit stimuleert. Doormiddel van het 

opzetten van een uitgebreide projectorganisatie werd er draagvlak en noodzaak gecreëerd. 
Meerdere audits en interviews brachten de informatiebehoefte in kaart en aan de hand van een 
sprint methodiek werd het dashboard samen met gebruikers ontworpen. Een gebruiksonderzoek 
bracht de tevredenheid en het gebruik van het dashboard in beeld en een validatie bevestigde de 
betrouwbaarheid van het dashboard.  
 

De informatiebehoefte was in te delen in twee groepen: informatie m.b.t. kwaliteit, veiligheid en 

inzetbaarheid, en informatie m.b.t. budgettering. Er is gekozen om de eerste focus voor het 
inrichten van het dashboard bij kwaliteit, veiligheid en inzetbaarheid te leggen en het pakket van 
eisen op de haalbare eisen te richten. Dit ontwerpproject heeft verschillende veranderingen in gang 
gezet en steeds meer medewerkers gebruiken het dashboard als kwaliteitsborging en 
informatiebron. Met de overgang van een projectstatus naar beheersituatie is doorontwikkeling van 
het dashboard gewaarborgd, en heeft het ziekenhuis een duurzame tool die medewerkers in staat 

stelt op een proactieve manier veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis te 
waarborgen. 
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Januari 2016 werd er een contract getekend tussen de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en 
het ziekenhuis Rijnstate in Arnhem voor een opleidingsplaats Qualified Medical Engineering – 
Clinical Engineering. Als net afgestudeerde ingenieur van de TU/e mocht ik starten aan het grote 
en uitdagende avontuur in Arnhem. Na bijna 2 jaar ben ik er trots op, middels dit verslag, het 

ontwerpproject te presenteren dat in de kader van de opleiding bij het ziekenhuis Rijnstate is 
uitgevoerd.  
 
Een ontwerpproject zoals dat hier gepresenteerd wordt gaat om het creëren van een product of 
proces dat nieuw is voor de omgeving waarin het gecreëerd wordt. Ontwerpprojecten kenmerken 
zich door een klassieke ontwerpcyclus (Fig.1), die kan worden doorlopen doormiddel van de 
projectvorm naar keuze. Daarnaast is het belangrijk dat in een ontwerpproject rekening word 

gehouden met de ontwerplagen van een organisatie (Fig.2). Indien een ontwerp niet is ontworpen 
voor alle ontwerplagen is de kans op acceptatie en succes klein. [3]  
 

  
Fig.1: De ontwerpcyclus van een ontwerpproject   Fig.2: Ontwerplagen 

 
Bij de opzet van dit verslag zijn de ontwerpcyclus, projectvormen, en veranderervaringen als 
inspiratiebron gebruikt. De ervaringen om mensen zo goed en soepel mogelijk aan te zetten tot 
verandering zijn de basis geworden voor de 4 delen waaruit dit verslag is opgebouwd. Naar de 

appendices, met aanvullende informatie, wordt verwezen met letters en naar literatuurverwijzingen 

met cijfers. Deze zijn achterin het verslag terug te vinden. 
 
I – Verwondering 
Verwondering is de eerste stap richting verandering. Eerst moet iemand zich verwonderen over de 
huidige situatie voordat er aanzet tot een verandering gegeven kan worden. In dit verslag wijst 

‘verwondering’ naar de zoektocht naar de problemen en de beste oplossingen daarvoor. Vandaar 
dat hoofdstuk 1 ingaat op de aanleiding, het doel en uiteindelijk de opdracht van dit project.  
 
II –Verspreiding 
Om een organisatie aan te zetten tot een verandering zal de verwondering gedeeld en verspreid 
moeten worden. Alleen dan kunnen mensen bij zichzelf te rade gaan of zij al dan niet de 
verwondering delen; zo ja dan worden mensen toegankelijker om te gaan veranderen. Verspreiding 

werd in dit project bereikt doormiddel van de projectaanpak. Vandaar dat hoofdstuk 2 de methodes 
en het proces van het project beschrijft. 
 
III – Verandering 
Door de gebruikte methodes kwamen mensen open te staan voor verandering en konden er ook 

daadwerkelijk veranderingen plaats vinden. Hoofdstuk 3 gaat daarom ook in op de resultaten en de 
gevolgen van de methode. 

 
IV – Verbetering 
Niet alle veranderingen hoeven een verbetering te zijn, maar met de meeste veranderingen wordt 
wel verbetering beoogd. In hoeverre de veranderingen van dit project verbeteringen zijn en hoe 
deze zijn verankerd wordt toegelicht in hoofdstuk 4, voordat het verslag wordt afgesloten met een 
dankwoord van de auteur. 

  

Projectvraag 
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I have no special talent.  
I am only passionately curious. 

 
 -Albert Einstein- 
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Het organiseren van veilig gebruik van medische technologie is in een ziekenhuis niet eenvoudig. 
Zeker niet nu tegenwoordig medische technologie niet meer weg te denken is uit de 
gezondheidszorg. Vanuit de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) wordt er al jaren 
gestreefd naar een goede kwaliteit en veilig gebruik van medische apparatuur. [4, 5] Met de komst 

van het Convenant “Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis” in 2011 en de 
tweede versie in 2016 staat veiligheid van medische technologie definitief op de kaart. Sinds 2013 
is het convenant onderdeel van de Kwaliteitswet Zorginstellingen en houdt de Inspectie voor de 
Gezondheidzorg (IGZ) actief toezicht. [1, 2, 6] Sindsdien worstelt de gezondheidszorg met de 
implementatie en stroomlijning van de regelgeving. Verantwoordelijkheden verschuiven deels van 
de ondersteunende diensten naar de zorg en medische technologie wordt steeds meer een cruciaal 
onderdeel van de gezondheidzorg. Om de veiligheid en kwaliteit te bewaken is een proactieve 

houding belangrijk en is het dus niet simpelweg een paar processen implementeren maar een 
cultuurverandering doorvoeren. [5]  
 
Ook het Rijnstate werkt aan die cultuurverandering en proactieve houding. Het lastige daarvan is 
goed in beeld te brengen met de levenscyclus van medische apparatuur. [1, 4] In grote lijnen bestaat 
de levenscyclus uit 3 basisfasen (Fig.3). Voordat de processen van het convenant geïmplementeerd 

waren viel deze levenscyclus onder de verantwoordelijkheid van de Klinisch Fysici en Medische 

Techniek. Zij besloten welk  apparaat in huis kwam en hoe en waar deze werd ingezet. Wordt de 
levenscyclus van medische technologie en de bijbehorende betrokkenen na implementatie van het 
convenant in beeld gebracht (Fig.3), dan is te zien dat er veel meer mensen bij die levenscyclus 
betrokken zijn dan voorheen. Ook is te zien dat de gebruiksfase is opgesplitst in twee onderdelen; 
instandhouding en overweging tot vervanging. Instandhouding is iets dat altijd gebeurt zolang een 
apparaat in gebruik is, maar er wordt maar 1 of 2 keer per jaar een overweging tot vervanging 

gemaakt. Die overweging heeft zijn eigen betrokkenen en processen en is nauw gerelateerd aan 
het investeringsproces. Uiteindelijk zijn alle betrokkenen op het juiste moment in de betreffende 
verantwoordelijkheid nodig om de kwaliteit, veiligheid en inzetbaarheid van de medische 
apparatuur te waarborgen.[A]  
 

 
 
Het maken van een overweging tot vervanging niet altijd eenduidig. Dit hangt samen met het 
aanvragen van het investeringsbudget en het inzicht wanneer een apparaat vervangen zou moeten 
worden. Indien men een apparaat wil vervangen of aanschaffen en dit apparaat is duurder dan 
€5.000,-, dan zal de investeringscommissie hier eerst toestemming voor moeten geven. Dit 

gebeurt door het zorgmanagement via een PAF formulier dat bij de investeringscommissie wordt 
ingediend. De investeringscommissie besluit op basis van het beschikbare budget, de 10 jaren 

begroting en het advies van de adviescommissie of er goedkeuring wordt gegeven of niet. Na 
goedkeuring kan de afvoer- en aanschaffase van de levenscyclus worden uitgevoerd.[B] Zoals al is 
aangegeven wordt deze fase in gang gezet door de budgethouder, meestal het zorg management. 
Doordat dat relatief nieuw is voor de zorg worden zij ondersteund doormiddel van de zogenoemde 
‘accountgesprekken’. In deze gesprekken dragen de medewerkers van de afdelingen Klinische 
Fysica en Medische Techniek aan welke medische apparatuur vervangen zouden moeten/kunnen 
worden. Dit gebeurt op basis van ervaringen, leeftijd en de hoeveelheid storingen van de 

betreffende apparatuur. Idealiter zou een apparaat vervangen worden op het moment dat de 

Fig.3: Levenscyclus Medische Apparatuur met betrokkenen in Rijnstate 
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betrouwbaarheid afneemt (Fig.4). [7]  Maar ook andere componenten zoals; leeftijd, gebruiksuren, 

veiligheid, instandhoudingkosten, beschikbaarheid van onderdelen, klinische functionaliteit, en 

nieuwe technologische ontwikkelingen zouden moeten worden meegenomen in die 
vervangingsoverweging. [8, 9, 10] 
 

 
 
Met de komst van een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur (RvB) zijn er nieuwe 
speerpunten aan de Rijnstate strategie toegevoegd. [11] Een transparante organisatie die data-
driven is en waar de verantwoordelijkheid dicht bij het primaire proces ligt zijn nu belangrijke 
agenda punten. Vandaar dat het Business Intelligence Team (BIT) de opdracht kreeg om de 
management informatie transparant in een dashboard weer te geven, dat er reorganisatie plannen 

werden gemaakt, en dat de Klinische Fysica de kans zag om het convenant en de medische 
technologie opnieuw onder de aandacht van de RvB te brengen.  
 

 

 
Doormiddel van procesanalyses en interviews, met onder andere de RvB, Managers Zorg, Hoofden 
Zorg, Klinisch Fysici, het Hoofd Medische Techniek, Kwaliteitsfunctionarissen, en Medisch 
Instrumentatie Technici, is het doel van de opdracht en achtergronden in kaart gebracht. Voor de 
organisatie kan de grootste verbeterslag worden behaald door alle stakeholders die betrokken zijn 
bij het gebruik van medische technologie in staat te stellen en te stimuleren om zich proactief  ten 

opzichte van medische apparatuur op te stellen.[A] [5]   
 
Het doel is om de accountgesprekken vanaf 2018 veel integraler aan te pakken door gesprekken te 
organiseren met vertegenwoordiging van zowel ICT als Medische Techniek, om zo in kaart te 
brengen wat de toekomstvisie is en welke vervangingen en uitbreidingen daartoe bij zullen dragen. 
Ook de financiële afdeling dringt aan op een ‘meer-jaren doorkijk’ zodat voldoende budget kan 
worden gereserveerd, en het doel is om de vervangingsbeslissingen minder te basseren op gevoel 

maar meer aan de hand van kwantitatieve informatie. Om dit goed te kunnen doen hebben zowel 
het zorg management als de klinisch fysici, Medische Techniek, informatiemanagers en adviseurs 
belang bij een goed overzicht van de staat van de medische apparatuur.[C] 

 
De stakeholders die betrokken zijn bij het gebruik van medische apparatuur moeten, in lijn met het 
convenant [1, 2], zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Bijvoorbeeld; Een budgethouder moet samen 

met de Klinische Fysica en Medische Techniek beslissen welke medische apparaten vervangen 
moeten worden. Om dat soort keuzes te maken is kennis over de apparaten nodig; de technische 
staat, prestatie, leeftijd, downtime, financiën, enz.. Kennis waartoe de meeste budgethouders over 
het algemeen geen zicht op hebben. Hierdoor wordt de budgethouder eigenlijk niet in gelegenheid 
gesteld om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Een ander voorbeeld is het controleren van 
onderhoud. Medische apparatuur dat te laat onderhouden is mag niet worden gebruikt in de zorg. 

[1, 2] Voor een gebruiker zijn er twee manieren om dat te controleren, namelijk; kijken op de 

Fig.4: De badkuipcurve van apparatuur. 



 
17 

onderhoudssticker of het afdelingshoofd ziet het op onderhoudsrapportage uit het 

registratiesysteem Ultimo. De stickers werken goed voor de daadwerkelijke gebruiker [12], maar 

voor het afdelingshoofd is het veel werk om de onderhoudsrapportage te vinden. Vandaar dat het 
er vaak op neer komt dat het afdelingshoofd eens in de zoveel tijd over de afdeling loopt om de 
onderhoudsstickers te controleren; een intensieve manier die proactiviteit niet lijkt te stimuleren.  
 
Interessant is dat Medische Techniek en Klinische Fysica eenzelfde soort geluid als de zorg laten 
horen. Zij geven in het eerste voorbeeld van hierboven aan dat de adviezen voornamelijk 

gebaseerd zijn op ervaring en niet zozeer op cijfers. Om een beter onderbouwd advies te kunnen 
geven hebben zij behoefte aan kwantitatieve informatie over medische technologie. Iets wat ook 
de investeringscommissie aangeeft, zodat er meer kwantitatieve input gebruikt kan worden om een 
beslissing te nemen of een investeringsaanvraag (PAF) goed- of afgekeurd wordt. Kwantitatieve 
informatie is ook nodig om een beter onderbouwde investeringsbegroting te maken zodat Financiën 
zo realistisch mogelijke cijfers krijgt om mee te onderhandelen.[B] Echter, er moet geen 

mistverstand ontstaan dat al deze informatie met betrekking tot medische technologie nu niet 
aanwezig is. Veel van de informatie is er wel maar zit ver weg gestopt waardoor het veel tijd, geld 
en moeite kost om deze boven water te krijgen en een simpele vraag te beantwoorden.  
 
Naast dat er in het Rijnstate een grote behoefte is aan overzichtelijke informatie over medische 

technologie moet Rijnstate, net als andere zorginstellingen, ook kunnen aantonen dat het veilig 
gebruik van medische apparatuur geborgd is. Overzichtelijke informatie over medische technologie 

is dus niet alleen een wens van de werkvloer, het is ook een eis van controlerende instanties zoals 
de IGZ of de NIAZ. 
 
Naast het overkoepelende doel om stakeholders die betrokken zijn bij het gebruik van medische 
apparatuur een proactieve houding te laten aannemen met betrekking tot medische apparatuur zijn 
er een paar subdoelen die daartoe bij kunnen dragen: 

 Informatie over medische technologie gemakkelijk en snel inzichtelijk hebben voor de 

stakeholders die betrokken zijn bij het gebruik van medische technologie  

 Actief kunnen monitoren op veilig gebruik van medische technologie. 

 Kwaliteit, veiligheid en inzetbaarheid van medische technologie waarborgen. 

 Investeringsaanvragen kunnen beoordelen op basis van kwantitatieve informatie. 

 Kosten van medische technologie verlagen. 

 

 

 
Uiteindelijk maakte de aanleidinganalyse duidelijk dat de grootste verbeterslag om 

bovengenoemde doelen te bereiken gemaakt kan worden door informatie over medische 
technologie inzichtelijk te maken voor alle stakeholders die betrokken zijn bij het gebruik van 
medische technologie en daarmee een proactieve houding te stimuleren. Proactiviteit en aansluiten 
bij de Rijnstate standaard, zoals de ontsluiting van de management informatie, leidde tot de 
ontwikkeling van een dashboard als beste optie.[D]  
 
Een dashboard is namelijk een visualisatie van de meest belangrijke informatie die nodig is om één 

of meerdere van bovengenoemde doelen te bereiken. Deze informatie kan in een oogopslag 
worden gemonitord en zet aan tot actie. Informatie die niet tot actie aanzet is niet belangrijk 
genoeg om op een dashboard te staan. Ook houd een goed dashboard rekening met het 
werkgeheugen van de mens dat maar tijdelijk dingen opslaat, weinig capaciteit heeft en zeer 
visueel is ingesteld.[E] [13]  
 
Daarmee werd de opdracht van dit ontwerpproject:[F] 

 “Ontwikkel en implementeer een valide dashboard Medische Technologie dat bijdraagt aan 

procesverbetering, gebruikt wordt door stakeholders van de levenscyclus van medische technologie 
bij de uitvoering van hun verantwoordelijkheden, en een proactieve houding van stakeholders 
stimuleert.” 
 

 
De opdracht is in samenspraak met de opdrachtgever en inhoudelijke adviseurs afgebakend op drie 
punten: scope, kosten en capaciteit. [14]  
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Het dashboard Medische Technologie moet bruikbare kwaliteit prestatie-indicatoren (KPI) over 

medische apparatuur met een hoge risicoklasse laten zien. Het dashboard moet het toegankelijk en 
bruikbaar zijn voor de beoogde gebruikers en het project creëert draagvlak bij deze gebruikers. Het 
project houdt rekening met eventuele uitbreiding van overige medische technologie, zoals 
medische hulpmiddelen of medische software, ondanks dat dit nu geen onderdeel van dit project is. 
Tevens zullen laag- en midden risicoapparatuur moeten worden toegevoegd als de tijd dat 

toestaat. Het op orde brengen van registratie, zoals het inrichten van processen of het 
herregisteren ten behoeve van bijvoorbeeld uniformiteit, en rapportages specifiek voor Medische 
Techniek of andere afdelingen maken geen deel uit van dit project. Ook zal dit project niet de 
nazorg van het dashboard verzorgen. 
 

 

Naast de kosten voor de capaciteit wordt er niet van extra kosten uitgegaan. Indien er zich wel 
kosten voordoen zullen deze via de gebruikelijke weg worden aangevraagd. Voor kosten onder de 
€5.000,- zal dat met toestemming van de lijnverantwoordelijke uit het exploitatiebudget van 
Informatie en Medische Technologie (IMT) zijn. Voor investeringen boven de €5.000,- zal er een 
investeringsaanvraag gedaan moeten worden bij de investeringscommissie. 
 

 

Het project zal worden geleid en uitgevoerd door de projectleider die hiervoor ongeveer 15 á 20 
uur per week te besteden heeft in de periode van april 2016 tot en met de deadline van het project 
in december 2017. Andere benodigde capaciteit, die nog niet bekend is bij de start van het 
ontwerpproject, zal worden afgewogen met andere belangen in het ziekenhuis en zal door de 
projectleider bij die medewerkers moeten worden vrijgemaakt; creëren van draagvlak is immers 

een onderdeel van het project. 
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Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment.  
Als je iets fouts ziet, bied dan je hulp aan. 

 
-Nelson Mandela- 
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Om een dashboard te ontwikkelen dat informatie over medische apparatuur inzichtelijk maakt, 
bijdraagt aan procesverbetering en een proactieve houding van de gebruikers met betrekking tot 
medische apparatuur stimuleert zijn er verschillende methoden, projectorganisaties en -vormen 
gebruikt. Deze methoden zijn aan de hand van de ontwerpfasen; Analyse, Ontwerp, Implementatie 

en Validatie, hieronder toegelicht.  
 
 

 
Tijdens de analyse zijn er ter verbreding, verdieping en voorbereiding verschillende onderwerpen 
onderzocht. Dit werd ondersteund door de projectorganisatie die voor deze periode gekozen was 
(Fig.5). Deze organisatie was opgezet met het doel om een goed dashboard voor alle partijen te 
creëren en om draagvlak voor medische apparatuur en het convenant te creëren. De invulling en 
vorm van de projectorganisatie en –structuur was gebaseerd op de PRINCE II methodiek [14] en 
werd bepaald door een stakholder- en risicoanalyse.[F,G]  

 
De projectorganisatie was opgebouwd rond de projectleider die het project leid en uitvoert. De 
opdrachtgever en belangrijkste inhoudelijke stakeholders zijn opgenomen in de stuurgroep. Door 

hen een besluitvormende en adviserende rol t.o.v. het project te geven werd er draagvlak, 
betrokkenheid en betekenis voor het project op alle management niveaus beoogd. Daarnaast was 
er zowel besliskracht als inhoudelijke kennis in de stuurgroep aanwezig om gedegen besluiten en 
adviezen te kunnen nemen. In de projectgroep zaten stakeholders die nauw bij het project 

betrokken dienen te worden vanuit de ondersteunende diensten. Door hen actief te laten 
deelnemen aan het project werd een gedegen inhoudelijke analyse beoogd. De klankbordgroep 
kwam met een lagere frequentie bij elkaar en adviseerde voornamelijk om draagvlak te creëren en 
onderhouden en goed aan te sluiten bij alle andere ontwikkelingen in het ziekenhuis. De 
stakeholders die nog niet direct betrokken hoefde te worden werden enkel geïnformeerd om hen 
betrokkenheid wel warm te maken voor een later moment in het project. De opleider van de 
projectleider was in de kwaliteitscontrole rol gezet om naar de organisatie de opleidingsrol duidelijk 

te maken, namelijk: het begeleiden van het projectproces en inhoudelijk adviseren indien nodig. 
Om iedereen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het project werd er een 3 
maandelijkse nieuwsbrief verstuurd. 
 
 

 
 

Fig.5: Projectorganisatie tijdens de analysefase van het project. 
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De levenscyclus van medische apparatuur was als een van de eerste onderwerpen onderzocht. Dis 

is gedaan doormiddel van literatuurstudie en het bestuderen van het convenant. [1, 2, 9, 10] 
Daarnaast is er een procesanalyse gedaan aan de hand van van audits met een aantal stakeholders 
gebaseerd op de tracer techniek. [15] Ook zijn er interviews afgenomen en zijn de officiële 
documenten op het kwaliteitsplein bestudeerd. De audits en interviews leidde tot de levenscyclus in 
de praktijk, de literatuurstudie en bestudering van de officiële documenten brachten het beleid in 
beeld. Uiteindelijk gaf de vergelijking tussen beide een beeld van de verbeterpunten.[A] 
 

 
Na de opdrachtdefiniëring werd onderzocht wat de mogelijkheden voor informatieverspreiding en 
dashboards waren. Aan de hand van interviews met mogelijke interne en externe leveranciers en 
ervaringsdeskundigen werd de beste mogelijkheid onderzocht.[H]  
 

 
De vergelijking tussen de levenscycli was de aanzet tot verder onderzoek naar benodigdheden om 
het beleid en de praktijk gelijk te trekken, het dashboard aan de eisen en wensen van de 
gebruikers te laten voldoen, en de doelen van het project te bereiken. Interviews met stakeholders 

brachten deze informatiewensen in kaart, die werden uitgewerkt, teruggekoppeld, aangepast, en 

samengevat tot er uiteindelijk een pakket van eisen (PVE) gevormd was dat de utopische situatie 
weergeeft.[C,I] Het utopische PVE was bewust gemaakt om duidelijk te maken welke informatie er 
nodig is om het doel van dit project volledig te bereiken. Om de verwachtingen van het project en 
de betrokkenen goed te managen was er een haalbaarheidsfactor aan het PVE toegevoegd. Deze 
geeft aan in hoeverre de eis haalbaar is voor de gestelde deadline van december 2017. 
 

 

 
Om het draagvlak te behouden en verder uit te breiden werd de projectstructuur en –vorm voor de 

ontwerpfase aangepast. De gebruikte projectstructuur en –vorm was gebaseerd op de Scrum 
methodiek [16] en werd opgebouwd rondom een planning van 4 weken; zogenoemd een ‘sprint’ 
(Fig.6). Deze methode was gekozen om het ontwerp te laten leiden door de belangrijkste 
gebruikers van het dashboard, meerdere verbeterslagen te kunnen doorlopen, snel onderdelen te 
kunnen opleveren zodat betrokkenen de ontwikkelingen daadwerkelijk konden zien, en 
betrokkenen te betrekken bij het ontwerpproces.  
 

Tijdens de sprintplanningen werden de doelstellingen voor die sprint door de projectleider en 

KeyUser bepaald aan de hand van de vooraf gestelde prioriteiten (zie paragraaf 2.1.1). Bij de 
DEMO werden de behaalde doelen en opgeleverde producten gepresteerd aan alle 
projectbetrokkenen. De DEMO werd samen met het BIT georganiseerd om het zo gemakkelijk 
mogelijk te maken voor betrokkenen in beide projecten, de opkomst voor beide DEMO’s te 
garanderen, en te voor beide projecten meer draagvlak te creëren. De ontwikkelingsgroep kwam 

eens in de 2 weken samen om het project te sturen, ervaringen van de testversies te delen en 
feedback te geven op nieuwe producten. Om alle andere betrokkenen en geïnteresseerden op de 
hoogte te houden werd de drie maandelijkse nieuwsbrief voortgezet en werd er elke 3 maanden 
een “Update Presentatie” gehouden. Na 10 sprints werd het dashboard begin oktober 2017 
opgeleverd.  
 

 
 

Ten gevolge van de reorganisatie in januari 2017 werd Jean Takken in de stuurgroep vervangen 
door Manager Zorg met aandachtsgebied IMT; Peter van Druten (Fig.7). Peter van Druten vervulde 
tevens de rol van KeyUser tijdens de sprintplanningen, om daarmee de stuurgroep een grote 
invloed op de keuzes in het project te geven en hen dicht bij de ontwikkeling te betrekken. De 

ontwikkelgroep bestond uit 3 Hoofden Zorg met veel of een gemiddelde hoeveelheid medische 
apparatuur, het Hoofd Medische Techniek en een ex-specialist Manager van een afdeling met veel 
medische apparatuur. Deze ex-specialist manager was door de reorganisatie ex-manager 
geworden, maar besloot samen met zijn opvolger toch deze rol te vervullen om zijn collega qua 

Fig.6: Een sprint van 4 weken schematisch weergegeven met de geplande bijeenkomsten. 
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drukte te ontzien. Gedurende het project werd er ook contact gezocht met 3 Managers Zorg en de 

Manager IMT om te zorgen dat het dashboard aan zou sluiten bij de behoeften van het 

management. Alle projectgroep en klankbordgroepleden uit de projectorganisatie van de 
analysefase werden betrokken via de nieuwsbrief en update presentaties. 
 

 
 

 
Voorafgaand aan de projectstructuur gedurende de ontwerpfase werden de prioriteiten bepaald. 
Dat had als doel de wenselijke grenzen van de scope te bepalen waarbij de haalbaarheid werd 
meegenomen, waardoor de prioriteiten een duidelijk overzicht gaven van de minimale 
doelstellingen. De prioriteiten waren afzonderlijk bepaald door de projectgroep uit de analysefase 
en de ontwikkelgroep uit de ontwerpfase. Daarna zijn de prioriteiten door de projectleider 
samengevoegd en als voorstel aan de stuurgroep voorgelegd. De informatie eisen uit het Utopische 

PVE werden in drie groepen verdeeld: 
- Groen: Informatie inzichtelijk maken op het dashboard. 
- Oranje: Indien mogelijk de informatie inzichtelijk maken, anders hetzelfde als rood. 
- Rood: Informatie niet inzichtelijk maken, wel een advies geven voor de toekomst. 

 

 
De conceptontwikkeling bestond uit twee delen, namelijk het visuele aspect en het inhoudelijke 
aspect. Het visuele aspect hield in hoe de informatie werd weergegeven en hoe het dashboard 

visueel werd opgebouwd. Met het inhoudelijke aspect werd bedoeld welke informatie er inzichtelijk 

gemaakt werd en hoe dat dan zou moeten gebeuren.  
 
Ter voorbereiding werden er op basis van het marktonderzoek, levenscyclus en de 
informatiewensen 5 ideeën geschetst door de projectleider.[J] Vanuit deze ideeën werd een concept 
samengesteld dat als basis diende voor het begin van de ontwikkeling van het dashboard.[K] De 
ontwikkelingsgroep bepaalde de vormgeving van het dashboard terwijl de projectleider het 

dashboard daadwerkelijk realiseerde. De visualisatie werd bepaald aan de hand van de door het 
BIT ontwikkelde huisstijl, sturing van de ontwikkelgroep en gestelde eisen in het PVE. De 
informatie eisen van de prioriteiten waren leidend voor het inhoudelijke informatieontwerp dat, net 
als de normen en/of waardeoordelen, samen met inhoudelijk specialisten werd vormgegeven.  

Fig.7: De invulling van de organisatiestructuur gedurende de ontwikkeling van het dashboard; met 
Peter van Druten als KeyUser tijdens de sprintplanning. 
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Tegelijk met de conceptontwikkeling werd het Utopische PVE aangescherpt naar het ontwerp PVE. 
De prioriteiten en het utopisch PVE vormde de basis die elke sprint werd aangescherpt/ uitgebreid 
met eisen die tijdens de sprintplanning, demo en bijeenkomsten met de ontwikkelingsgroep naar 
voren kwamen.  Tijdens de sprintplanning werd een definitief besluit genomen over de eisen die in 
het PVE werden opgenomen of niet. 
 

 
Voor prioriteiten rood en oranje werden adviezen opgesteld zodat duidelijk was welke stappen er 

voor die eis in de toekomst genomen moest worden. Om deze adviezen op te stellen werden de 
huidige processen en technische inrichtingen per eis geanalyseerd, en de technische mogelijkheden 
en proces veranderingen onderzocht. De projectleider voegde deze informatie tot een advies voor 
doorontwikkeling.   
 
 

 
De implementatie van het dashboard werd deels verweven met de ontwikkeling ervan; de laatste 
‘sprint’ stond in teken van de livegang. De projectorganisatie bleef daarbij hetzelfde maar de 

‘sprints’ werden los gelaten. De sprintplanning en DEMO vervielen, de ontwikkelingsgroep kwam 

maandelijks samen, en ter evaluatie kwam de stuurgroep nogmaals samen. 
 
Het dashboard werd op twee manieren geïmplementeerd, namelijk als product en in het proces. 
Het product werd geïmplementeerd door een overgang van de test server naar de productie server 
en een koppeling van het dashboard aan de inhoudsopgave van overige rapportages. Het proces 
werd geïmplementeerd doormiddel van een livegang en het overgaan naar de beheersituatie.[L] Ter 
voorbereiding op de livegang werd het project nogmaals naar alle stakholders gecommuniceerd 

doormiddel van presentaties in verschillende overleggen. De daadwerkelijke livegang van het 
dashboard werd via een mailing en een livegang presentatie voor alle geïnteresseerden bekent 
gemaakt.[M] Na de livegang werden er 4 scholingsmogelijkheden georganiseerd waar gebruikers 
zich voor konden inschrijven en was er een gebruikershandleiding beschikbaar.[N] De beheersituatie 
werd bepaald door een besluit van de stuurgroep op een voorstel van de projectleider. Dat voorstel 
was gebaseerd op modellen als ITSM, ITIL [17], Agile Roles [18] en PDCA cyclus [19] en opgesteld in 

samenspraak met inhoudelijk deskundigen, BIT, de ontwikkelgroep en mede decentrale dashboard 
ontwikkelaars binnen IMT.  
 

Een proactieve houding werd gestimuleerd door gebruikers te motiveren om het dashboard een 
structureel onderdeel te maken van hun werkzaamheden. Voorstellen hiervoor werden gedaan door 
de ontwikkelgroep, betrokkenen, en managers die vervolgens aan de gebruikers werden 
voorgesteld. Bij het management werd meerdere malen geopperd om dashboard indicatoren in de 

maand / kwartaal rapportages op te nemen en met de klinisch fysici werd afgesproken om het 
dashboard bij accountgesprekken te gebruiken. Daarnaast werden alle betrokkenen gevraagd om 
zo veel mogelijk naar het dashboard te verwijzen om het gebruik te stimuleren. 
 
 

 
Omdat het de bedoeling is dat het dashboard bijdraagt aan een proactieve houding en 
kwaliteitsborging is het van groot belang dat het dashboard valide is. Ook voor de implementatie 
van het dashboard is validiteit belangrijk om een proactieve houding, kwaliteit en veiligheid te 
kunnen borgen. Vandaar dat er verschillende validatie stappen werden uitgevoerd.  

 
Zo werd er een gebruiksanalyse gedaan waarin gebruikers naar hun gebruik, mening en 
tevredenheid werd gevraagd, maar waarin ook een analyse werd gedaan naar het daadwerkelijke 

gebruik van het dashboard.[O] Daarnaast werd er een PVE beoordeling gedaan waarbij alle eisen 
door 3 afzonderlijke projectbetrokkenen werden gescoord met voldaan, deels voldaan en niet 
voldaan. Uiteindelijk werden de gemiddelde scores aan de stuurgroep gepresenteerd.  
 

De inhoud van het dashboard werd gevalideerd doormiddel van een aantallen analyse, waarin de 
aantallen tussen het dashboard en de brondata stap voor stap werd vergeleken. Ook een 
definitielijst voor de gebruikte brondata werd gebruikt bij de validatie van het dashboard. Als 
laatste werd er organisatie breed gekeken welke veranderingen het dashboard (mede) in gang 
gezet had, ter validatie van het project. 
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Om de context van het project goed aan te geven zijn de taken en opdrachten die door de 
projectleider naast het project zijn uitgevoerd hieronder kort opgesomd met de belangrijkste QME-

CE opleidingscompetenties van deze activiteit cursief gedrukt. 
 

 Leiden en begeleiden van aanschaftrajecten. 
[Communicatie, Samenwerking, Maatschappelijk handelen] 

 Leiden van het project “Ultimo op orde”; brongegevens verbeteren en aanpassen. 
[Organisatielidmaatschap, Communicatie, Samenwerking] 

 Inhoudelijke ondersteuning bij de implementatie van de instrumentsoorten in Ultimo. 
[Vakinhoudelijk handelen, Professioneel handelen] 

 Maken van diverse rapportages voor Medische Techniek. 
[Kennis en wetenschap, Samenwerking] 

 Ondersteunen bij het opzetten van het project voor het digitale aanschaftraject/ dossier. 
[Communicatie, Samenwerking, Vakinhoudelijk handelen] 

 Beleid opstellen voor het roll based access toegang verlenen voor o.a. dashboards.  
[Vakinhoudelijk handelen, Organisatielidmaatschap] 

 Begeleiding en leiding van een verandertraject t.b.v. Ultimo 10 implementatie. 
[Vakinhoudelijk handelen, Communicatie, Professioneel handelen] 

 Coachen van individuen en groepen die aangeven daar behoefte aan te hebben. 
[Communicatie, Samenwerking, Vakinhoudelijk handelen]  
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You must be the change you wish to see in the World 

 
-Mahatma Gandi- 
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De resultaten van dit project worden aan de hand van de 
ontwerplagen gepresenteerd (Fig.8). Als eerst word de visie 
besproken, gevolgd door de opgeleverde informatie; het 
dashboard Medische Technologie en de adviezen m.b.t. de 

utopische situatie. Daarna volgen achtereenvolgens de 
beheersituatie, procesresultaten, en de technische opbouw van 
het dashboard. Bij elke ontwerplaag worden ook bijbehorende 
validatie resultaten gepresenteerd. De tussenresultaten die 
mede hebben geleid tot de hier gepresenteerde resultaten zijn 
terug te vinden in de appendices. 
 

 

 
De visie van dit project komt voort uit het projectdoel, namelijk een proactieve houding m.b.t. 

medische apparatuur ziekenhuisbreed. Het utopische PVE sluit gaat hier verder op in en laat de 
toekomstvisie van informatievoorziening met betrekking tot medische apparatuur zien (Tabel.1).[P] 
Die toekomstvisie is onder te verdelen in algemene informatie, financiën en budgettering, en 

kwaliteit, veiligheid en inzetbaarheid. De prioritering geeft aan welke informatie volgens die visie 
als eerst opgepakt zou moeten worden.  
 
Tabel.1: De inhoudelijke eisen uit het utopische PVE [S] samengevat samen met de prioriteiten. Hieronder de 
uitleg van de belangrijkheidscore (blauw), de haalbaarheidscore (roze), en de prioriteiten (oranje): 

Knock-out: Zonder deze eis werkt het dashboard niet of zou je net zo goed geen dashboard kunnen hebben. 

Belangrijk: Deze eisen zijn belangrijk, zonder vervult het dashboard zijn functie niet volledig; maar wel 
voldoende op een dashboard te ontwikkelen. 
Interessant: Het zou fijn zijn als aan deze eis voldaan kan worden; geen prioriteit. 
Haalbaar: Vrij gemakkelijk implementeerbaar; januari 2018 is haalbaar. 
Veelbelovend: Kleine proces aanpassingen vereist; januari 2018 is naar inschatting haalbaar. 
Onwaarschijnlijk: Redelijke proces aanpassingen vereist; januari 2018 is naar inschatting niet haalbaar. 
Onhaalbaar: Grote proces aanpassingen vereist; januari 2018 is niet haalbaar. 
Uitvoeren: Volledig opnemen in het dashboard; deadline januari 2018 
Concessie: Onder concessie uitvoeren (voorbereiding ideaal in gang zetten) 
Toekomst: Advies geven en indien mogelijk voorbereiding ideaal in gang zetten) 

 

Algemene informatie 

De eigenaar op RVE en kostenplaats niveau. Knock-out Haalbaar Uitvoeren 

Op welke afdeling de medische apparatuur gebruikt wordt. Knock-out Haalbaar Uitvoeren 

De CE-risicoscore. Knock-out Veelbelovend Uitvoeren 

 

Financiën en Budgettering 

De jaarlijkse kosten in vergelijking met voorgaande jaren. Knock-out Onwaarschijnlijk Toekomst 

Contractuele en niet-contractuele kosten. Belangrijk Onwaarschijnlijk Toekomst 

De economische afschrijftermijn. Knock-out Veelbelovend Concessie 

De verwachte vervangingskosten. Belangrijk Onwaarschijnlijk Concessie 

 

Kwaliteit, Veiligheid en Inzetbaarheid 

De tijd-technisch inzet. Interessant Onhaalbaar Toekomst 

De bekwaamheid van gebruikers. Belangrijk Veelbelovend Uitvoeren 

De meest voorkomende storingen en storingsoorzaken. Belangrijk Veelbelovend Toekomst 

Het percentage onderhoud dat op tijd is uitgevoerd.  Knock-out Haalbaar Uitvoeren  

Wanneer onderhoud ingepland is. Belangrijk Haalbaar Uitvoeren 

De uptime. Belangrijk Veelbelovend Concessie 

Het aantal storingen in vergelijking met voorgaande jaren. Belangrijk Haalbaar Uitvoeren 

De technische conditie. Belangrijk Haalbaar Uitvoeren 

Een vervangingsindicatie. Belangrijk Onwaarschijnlijk Toekomst 

De procedure tot en met ingebruikname volgens afspraak is 
verlopen. 

Knock-out Onhaalbaar Toekomst 

 

 
Om te controleren of de toekomstvisie van het project in lijn is met de gebruikers en of de 
informatievoorziening m.b.t. medische apparatuur klopt is de uitgedragen visie onderzocht aan de 

hand van de in gang gezette veranderingen, ontwikkelingen, en opgestarte projecten. Een 
voorbeeld van zo’n project is het digitaal aanschafdossier.[Q] De bedoeling van het digitale 
aanschafdossier is om het aanschaftraject, al dan niet inclusief investeringsaanvraag, te 

1. 2. 3. 4. 5. 

Fig.8: Volgorde van de 
ontwerplagen in de resultaten 
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digitaliseren zodat monitoren hiervan mogelijk. Zonder dit project zou de weg naar een 

goedgekeurd project voor een digitaal aanschafdossier langer geweest zijn. Ook heeft dit project 

bijgedragen aan probleemherkenning bij de decentralisatie van afschrijfkosten. Door het belang te 
benadrukken kwam de langzame voortgang en de oorzaak daarvan aan het licht. 
 
Bij Medische Techniek is dit project de aanzet geweest om de registratie in Ultimo op te schonen, 
instrumentsoorten onder de loep te nemen en Ultimo minder als een dagboek van Medische 
Techniek te beschouwen, maar als een tool voor Rijnstate.[R] Daarnaast heeft dit project in 

samenwerking met het IMT-lean traject er voor gezorgd dat Medische Techniek kritisch naar zijn 
eigen processen kijkt en deze doormiddel van inzichtelijke informatie aan het verbeteren is.[S]  
 
Ziekenhuisbreed heeft dit project er voor gezorgd dat er in samenwerking met het BIT, de 
Helpdesk, en de servicemanager van IMT het beleid voor toegangsrechten voor dashboards kan 
worden aangepast naar een Roll-Based-Access beleid.[T] Daarnaast heeft dit project ervoor gezorgd 

dat vanaf 2018 de indicator Preventief Onderhoud van het verantwoordingsdashboard door 
ongeveer 36% (Fig.16) van de gebruikers zal worden opgenomen in de management 
kwartaalrapportage, wat nader word uitgelegd in paragraaf 3.4.2. 
 
 

 
Het dashboard Medische Technologie en de adviezen voor de toekomsteisen uit het utopisch PVE is 
de informatie die bij dit project ontworpen is. Ten gronslag van het dashboard Medische 
Technologie ligt het ontwerp PVE dat het ontwerp leidde en in de appendices is terug te vinden.[U] 
De informatie op het dashboard wordt daarna eerst gepresenteerd, waarna de adviezen voor de 

toekomstvisie volgen. 
 

 
Het dashboard Medische Technologie is op basis van het informatiedoel opgedeeld in 4 
subdashboards: Sturingsdashboard, Verantwoordingsdashboard, Overzichtsdashboard, en het 
Dataoverzicht. Allen zijn op basis van een momentopname in de appendices terug te vinden.[V] 
Voor het hele dashboard geldt dat er gefilterd kan worden op: kolom, RVE, afdeling, kostenplaats, 
apparaatgroep en ECRI risicoklasse. Daarnaast hebben alle instrumenten en jobs een link naar de 

brondata in Ultimo, die dan beschikbaar is voor alle toegangsgerechtigden van het dashboard. Het 
dashboard is nu toegankelijk voor het management en de hoofden, specialist managers, 
aandachtsvelders of keyusers van medische apparatuur, medewerkers van de afdelingen Kwaliteit 
& Veiligheid, Inkoop & Magazijn, en van de service centra IMT, Financiën, Controle & Informatie, 

Facilitair, en HR. Toegangsrechten voor de rest van de organisatie zal worden gerealiseerd als dat 
op basis van Roll-Based-Acces mogelijk is.  
 

De visuele opbouw van de subdashboards zijn hetzelfde[O]; titel en filters bovenaan in kleur, rechts 
bovenaan de aantallen ter referentie in wit, en onderaan de voetnoot in kleur. De kleuren sluiten 
aan bij de Rijnstate huisstijl. Kleuren die zijn gebruikt voor het geven van indicaties vallen ook 
binnen het Rijnstate huisstijl kleurenpallet. Kleuren die een waardeoordeel geven komen uit het 
stoplichtpallet om de actie te stimuleren. 
 

 

Op het sturingsdashboard word de informatie per instrument en job weergegeven, zodat men gelijk 
kan acteren als er een bepaalde job of instrument aandacht behoeft. Hier wordt ook alleen 
informatie laten zien waar wat mee gedaan zou moeten worden, namelijk; openstaand preventief 
onderhoud, instrumenten met een slechte technische conditie, en openstaande storingen, 
modificaties of veiligheidsmeldingen. Het actiegerichte is dan ook specifiek gericht op de Hoofden 

Zorg en eventuele aandachtvelders of key-users. 

Preventief Onderhoud  

Instrumenten met een openstaande periodieke onderhoud job komen naar voren op het 
sturingsdashboard. Deze openstaande jobs worden geclassificeerd in 3 groepen, namelijk; op tijd, 
verloopt bijna, of te laat. De geplande gereeddatum en de huidige datum worden gebruikt om de 
classificatie uit te voeren. Indien er geen doorlooptijd wordt geregistreerd in Ultimo betekent dit 

dat de doorlooptijd conform aan het beleid van Medische Techniek en Klinische Fysica bij de 
geregistreerde geplande gereeddatum wordt opgeteld. Wordt de doorlooptijd wel geregistreerd dan 
wordt die doorlooptijd gebruikt om de geplande gereeddatum te bepalen. Een job is dus ingepland 
(groen) als de geplande gereeddatum meer dan 7 dagen in de toekomst ligt. Een job verloopt bijna 
(oranje) indien de geplande gereeddatum 7 dagen of minder in de toekomst ligt, en een job is te 
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laat (rood) indien de geplande gereeddatum in het verleden ligt. Indien er geen datum aan de job 

gekoppeld is krijgt deze de status onbekend (blauw). Naast de classificatie van de job geeft de 

tooltip informatie over de geplande gereeddatum, de verloopdatum, en of de job uitgevoerd moet 
worden door derden of door medische techniek zelf. 
 
Correctief Onderhoud, Modificaties, en Veiligheidsmeldingen 

Net als het periodiek onderhoud komen de instrumenten met een openstaande job, geclassificeerd 
is als storing, modificatie of veiligheidsmelding, naar voren. Deze krijgen geen waardeoordeel zoals 
het preventief onderhoud maar een indicatie van de doorlooptijd. De doorlooptijd wordt op basis 

van het verschil in de meldingsdatum en de huidige datum ingedeeld in 4 klassen: Minder dan een 
maand, 1 tot 6 Maanden, 6 tot 12 Maanden, en meer dan 12 Maanden. Indien er geen 
meldingsdatum geregistreerd staat krijgt de job de indicatie ‘onbekend’. De tooltip geeft 
aanvullende informatie over de meldingsdatum, voortgangsstatus, exacte doorlooptijd en de 
beoogde uitvoerder van de job. 
 
Technische Conditie 

Als laatste zijn de instrumenten te zien met een slechte technische conditiescore. Deze 
conditiescore is geïntroduceerd met het dashboard en wordt gescoord door de medisch technici bij 
het uitvoeren van een job op basis van 3 onderdelen; het onderdeel dat het laagste scoort leidend 

is voor de te geven score.[W]  
 

 

Het verantwoordingsdashboard heeft het management als doelgroep en bevat daarom twee 
indicatoren. Beide indicatoren laten het percentage ‘bruikbare’ medische apparaten zien. De 
definitie ‘bruikbaar’ is in beide onderdelen; preventief en correctief onderhoud, verschillend.  
  
Preventief Onderhoud 

De indicator preventief onderhoud laat het percentage apparaten zien waarvan het onderhoud is 
uitgevoerd. Het percentage medische apparaten waarvan het onderhoud te laat is wordt van het 
totaal aantal afgetrokken. De definitie van te laat preventief onderhoud is gelijk aan de definitie in 

het sturingsdashboard. De norm voor het preventief onderhoud is door de desbetreffende 
verantwoordelijken als opbouwende indicator gezet op 95%, maar is aanpasbaar. Boven de 95% is 
de indicator goed (groen), 10% onder de 95% is de indicator beperkt (oranje), en onder de 85% is 
de indicator slecht (rood). De opbouwende indicator is gebruikt zodat het management enkel 
geïnformeerd wordt indien er meer dan 95% fout gaat. Alles wat er tussen die 100 en 95% gebeurt 
is onder de verantwoordelijkheid van het hoofd en Medische Techniek. 

 
Correctief Onderhoud 

De indicator correctief onderhoud heeft geen waardeoordeel, al wordt de kleur donkerblauw indien 
de indicator op 100% staat. De indicator laat het percentage medische apparatuur zien dat niet in 
storing is. Een storing is gedefinieerd als een medisch apparaat met een openstaande job voor 
correctief onderhoud. 
 

 

Het overzichtsdashboard heeft als doelgroep medewerkers die investeringsaanvragen doen, inzicht 
willen hebben in de medische apparatuur, of gegevens over een specifiek medische apparaat willen 
opzoeken. Vandaar dat het dashboard bestaat uit een lijst met instrumenten waarbij in de tooltip 
diverse informatie wordt gegeven zoals; de status, de technische conditie, een prijsindicatie, het 
bouwjaar, het installatiejaar, de leeftijd, het totaal aantal storingen gehad en het gemiddeld aantal 
storingen per jaar. Ook is het mogelijk om meer filters toe te passen, zoals; de begrotingssoort op 

basis van de prijsindicatie, de technische conditie en de leeftijd. Om instrumenten verder te 
kunnen onderzoeken op basis van storingen is er een storingstrend te zien. Hier worden het 
gemiddeld aantal storingen per jaar, kwartaal, maand of dag laten zien afhankelijk van de keuze. 
Door het gewenste apparaat te selecteren is het mogelijk om de storingstrend van het 

desbetreffende apparaat te zien. Om verder in te zoomen op de storingen is het ook mogelijk om 
de storingstrend op een jaar te filteren. De kleuren geven een indicatie van de leeftijd aan, zodat 

de hoofdregel voor vervangingen die voorgaand gebruikt werd duidelijk terugkomt.  
 

 

Het dataoverzicht is niet een echt dashboard voor gebruik, maar is een dashboard volledig ter 
informatie. Hier worden de aantallen laten zien die in het dashboard worden gebruikt, maar wordt 
hier beschreven welke informatie er wel of niet in het dashboard terug te vinden is. 
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Bij het stellen van de prioriteiten werd gesteld dat de eisen die in concessie of in de toekomst 
geprioriteerd waren een advies moest worden opgesteld. Deze adviezen zijn samengevoegd in de 
adviezen voor doorontwikkeling die in vier onderdelen is beschreven: eerste doorontwikkelingen, 
financiën en budgettering, aanschaf en vrijgave, en toekomstmuziek.   
 

 

Als eerst is het advies om de CE-risicoscore te implementeren. Deze eis als eerste omdat dit onder 
uitvoeren geprioriteerd stond, op zeer korte termijn in Ultimo bij alle apparaten geïmplementeerd 
is, en het niet veel inspanning kost om de ECRI-risicoscore te vervangen. Daarna is het advies om 
trendinformatie op het verantwoordingsdashboard toe te voegen. Dit stond niet in de eisen, maar 
kwam als zeer waardevolle informatie voor het management naar voren; zij zien graag de stand 
van zake in vergelijking met de afgelopen periode. Daarnaast is lijkt het technisch mogelijk om die 
informatie op korte termijn inzichtelijk te kunnen maken, mits er een duidelijk beeld is welke 

informatie de trendinformatie precies moet leveren.  
 
Vervolgens is het advies om de indicator bekwaamheid aan het dashboard toe te voegen. Wanneer 
dit mogelijk is hangt af van de registratie van bekwaamheid in MijnHR. Indien die registratie 

gerealiseerd is zou de indicator uitgedacht en toegevoegd kunnen worden. Dit is belangrijk ter 
sturing op het convenant en voor gebruikers als medisch specialisten. [1, 2, 6] Tegelijkertijd is het 
advies om storingssoorten en storingsoorzaken in Ultimo te implementeren. Voor beiden heeft 

Ultimo mogelijkheden die nog niet gebruikt worden. Deze moeten in dat geval dus beide nog 
volledig in het proces en systeem worden opgenomen. Indien dat gelukt is kunnen beiden ook 
worden opgenomen in het dashboard, en worden gebruikers van specifieke informatie voorzien om 
storingen bij de oorzaak te kunnen aanpakken. Zoals bijvoorbeeld het organiseren van scholing bij 
veel gebruikersfouten. 
 

 

Geen enkele eis onder het kopje van financiën en budgettering kreeg de prioriteit ‘uitvoeren’. Toch 
staan twee van de vier eisen met een belangrijkheidscore ‘knock-out’.  Vandaar dat het advies is 
om na de eerste doorontwikkelingen de financiële informatie in beeld te brengen. De ontwikkeling 
daarvan is volledig afhankelijk van de financiële registratie die gedeeltelijk moet worden 
aangepast. Omdat die aanpassing grote veranderingen en beslissingen inhoud, zoals; het 

stroomlijnen van de registratie, rolverdelingen, en softwarepakketten over verschillende 
afdelingen, is het advies om hier een multidisciplinair project voor de starten. De uitrol van de 

decentralisatie van afschrijfkosten heeft laten zien dat zo’n project geen succes heeft zonder een 
multidisciplinair gedragen draagvlak. 
 
Inhoudelijk zal er een registratie van financiën per medisch apparaat moeten komen, die  
onderscheid maakt tussen aanschafkosten, instandhoudingkosten, verbruikskosten, 

reparatiekosten, en afschrijfkosten om dit in het dashboard te laten zien. Daarnaast zullen kosten 
gescheiden moeten kunnen worden op contractuele- en niet-contractuele kosten, en zal er een 
onderscheid gemaakt moeten worden tussen economische en technische afschrijving. Technisch 
zou dit moeten worden opgelost met Helios en Ultimo door financiën aan een apparaat te koppelen 
en in Ultimo de vervangingsmodule in te richten. 
 

 

Monitoring van het aanschaftraject kan pas een bijdrage op het dashboard leveren als het project 
‘digitaal aanschafdossier’ wordt afgerond. Minimaal moet er digitale registratie worden gerealiseerd 
of een medische apparaat een aanschafdossier heeft. Dit zou heel simpel met een vinkje in Ultimo 
kunnen, maar idealiter zou dat automatisch uit het digitaal aanschafdossier komen. Vrijgave van 
apparatuur zou eventueel al eerder aangepakt kunnen worden, omdat die registratie al plaats vind. 

Dan zal wel het proces van vrijgave bij Medische Techniek in de praktijk en digitaal gelijk 

getrokken moeten worden. Nu wijkt dat te veel af om betrouwbare informatie te kunnen leveren. 
 

 

Pas alles hierboven gerealiseerd is komt het advies om naar de registratie van de tijdtechnische 
inzet te kijken. Dit omdat de techniek nu nog niet zo ver is, het nog extreem duur is, en Rijnstate 

nog niet zo ver is om ook daadwerkelijk iets met die informatie te doen. Mogelijkheden die er nu 
zijn komen neer op track en tracé systemen, gebruikslogging of koppelingen met de werklijsten in 
het EPD.  
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Ter controle of het dashboard de informatie bevat die binnen dit project is afgesproken is er een 

PVE beoordeling uitgevoerd, is er een tevredenheidonderzoek gedaan en zijn de gebruikers naar 
complimenten en verbeterpunten gevraagd.  
 

 

De volledige beoordeling is terug te vinden in de appendices.[X] Hieruit kan worden afgeleid dat van 
de 66 gescoorde eisen er aan 88% voldaan is (Tabel.2). Het sturingsdashboard voldoet het beste 

met 91%. Het overzichtsdashboard heeft de meeste eisen die deels voldaan zijn (9%), en het 
verantwoordingsdashboard heeft de meeste eisen die niet voldaan zijn (6%). In totaal zijn is er 
aan 3 eisen niet voldaan, namelijk:  
 Het dashboard laat de CE-risicoscore van medische apparatuur zien. 
 Het dashboard laat zien of gebruikers bekwaam zijn om de medische apparatuur te gebruiken. 
 Het dashboard laat de uptime van medische apparatuur zien. 
 
Tabel.2: Aantal eisen en percentages die als voldaan, deels voldaan, of niet voldaan gescoord zijn. Links de 
aantallen voor het hele dashboard, en rechts de aantallen per subdashboard. 
 Dashboard Subdashboards 
  Sturing Verantwoording Overzicht 
Totaal aantal eisen 66 – 100% 56 – 100% 54 – 100% 54 – 100% 

Voldaan 58 – 88% 51 – 91% 47 – 87% 48 – 89% 
Deels Voldaan 5 – 8% 4 – 7% 4 – 7% 5 – 9% 

Niet Voldaan 3 – 5% 1 – 2% 3 – 6% 1 – 2% 
N.v.t.  0 10 12 12 

 
 

Van alle gebruikers heeft 13% (44 gebruikers) aan het tevredenheidonderzoek meegedaan. 
Daarvan was 48% Hoofd, 14% Manager, 5% Medisch Technicus, 7% Klinisch Fysicus, 11% 

Kwaliteitsmedewerker, en 16% anders, namelijk raad van bestuur, specialist manager, 
beleidsmedewerker, functioneel beheerder of auditor. Daarvan gaf in totaal 50% aan tevreden te 
zijn, 16% neutraal te zijn en 34% geen mening te hebben (Fig.9). De hoofden waren redelijk gelijk 
verdeeld in mening. Managers waren neutraal, hadden geen mening of waren zeer tevreden. Geen 
van de medisch technici was tevreden, terwijl de klinisch fysici dat wel waren. 
Kwaliteitsmedewerkers waren tevreden of hadden geen mening en de andere functies waren 
verspreid.   

 

 
 

 

Van alle gebruikers gaf 8% (27 gebruikers) complimenten aan (Fig.10), en 7% (25 gebruikers) 
verbeterpunten (Fig.11). Het meest voorkomende compliment was met 37% ‘overzichtelijkheid’. 
Bij de verbeterpunten gaf 44% aan geen mening of geen verbeterpunten te weten. Verder werd er 

om extra informatie en meer ruimte voor eigen invulling gevraagd. 
 

Fig.9: Tevredenheidonderzoek bij alle gebruikers van het dashboard Medische Technologie, 
gehouden 1,5 maand na livegang. 
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Om de informatie zichtbaar te maken en te 
houden moet de applicatie beheerd worden. 
Binnen dit ontwerpproject is de beheersituatie 
afgesproken en is het project overgedragen van 

projectfase naar de beheersituatie (Fig.12).  
 

De inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt ten 
eerste bij de Klinisch Fysici. Zij plannen in 
multidisciplinair overleg, met bijvoorbeeld 
Medische Techniek, HR, of het Leerhuis, de 

verdere ontwikkeling van het dashboard. Zij 
dragen ook besluiten voor aan de IMT Kamer 
indien zij er zelf niet uit komen. De IMT Kamer 
heeft de besluitvormende verantwoordelijkheid 
van het dashboard. Door de 
gebruikersadviesgroep wordt om de maand 
meegedacht met de ontwikkeling en verbetering 

van het dashboard.  
 
De dashboard ontwikkelaar is een van de decentrale Tableau gebruikers binnen IMT. Deze is 
verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het dashboard, het beantwoorden van vragen m.b.t. het 
dashboard, en het organiseren van scholing voor het dashboard. De applicatie Tableau wordt 
beheerd door het BIT dat nauw samenwerkt met de decentrale Tableau gebruikers. Het contact 

met Ultimo loopt tussen de decentrale Tableau gebruiker en functioneel beheer Ultimo; het BIT dat 

de centrale beheerder van het informatieplatform is ondersteund daarbij indien nodig.  
 
Toegangsrechten worden beslist op basis van functie en toegekend in de bestaande 
toekenningprocessen van de helpdesk; het beleid wordt hiervoor aangepast. Het dashboard wordt 
dan beschikbaar voor alle Rijnstate medewerkers. Vanuit de Rijnstate strategie voor transparantie 
mag iedereen elkaars gegevens inzien, tenzij er een goede reden voor is om dat niet te doen en de 

IMT Kamer daartoe beslist.  
 
 

Fig.10: Complimenten aangedragen in het gebruikersonderzoek 1,5 maand na livegang. 

Fig.11: Verbeterpunten aangedragen in het gebruikersonderzoek 1,5 maand naar livegang. 

Fig.12: De beheersituatie als continue  
verbetercyclus schematisch weergegeven. 



 
35 

 
In de gebruiksanalyse is, 1,5 maand na de livegang van het dashboard, onderzocht hoe vaak en 

waarvoor gebruikers het dashboard gebruiken. Van alle gebruikers heeft 15% (50 gebruikers) 
vragen over het gebruik beantwoord, daarvan was 46% hoofd, 14% manager, 8% medisch 

technicus, 6% klinisch fysicus, 10% kwaliteitsmedewerker, en 16% anders, namelijk raad van 
bestuur, specialist manager, beleidsmedewerker, functioneel beheerder of auditor.  
 

 
Voor de eerste 1,5 maand sinds de livegang van het dashboard geeft 62% het dashboard gebruikt 
te hebben, waarvan 16% aangeeft het dashboard wekelijks gebruikt te hebben (Fig.13). De 
meeste hoofden hebben het dashboard een keer gebruikt, net als de medische technici en klinisch 
fysici. Van de managers geeft merendeel aan nog niet op het dashboard te hebben gekeken.  

 

 
 

In verwachting voor komende jaar geeft 72% aan het dashboard te gaan gebruiken (Fig.14). 
Merendeel van de hoofden geven aan het dashboard regelmatig te gaan gebruiken, zoals; 
wekelijks, maandelijks of elk kwartaal. Ook de klinisch fysici en merendeel van de 
kwaliteitsmedewerkers verwachten een regelmatig gebruiken en merendeel van de andere 
gebruikers verwacht het dashboard enkele keren te gaan gebruiken. De medisch technici en een 
deel van de managers verwachten het dashboard eigenlijk nooit te gaan gebruiken. Ook enkele 
hoofden en andere gebruikers geven dit aan.  

 

 
 

 
De eerste 1,5 maand is het dashboard voornamelijk gebruikt om rond te kijken (Fig.15). Daarnaast 
hebben voornamelijk de hoofden en klinisch fysici het dashboard gebruikt met een doel, zoals 

monitoring, planning onderhoud opzoeken, algemeen informatie opzoeken en rapporteren. Het 
dashboard is het minste gebruikt tijdens een werkoverleg, accountgesprekken en een 
kwartaaloverleg net Medische Techniek.  

 
Merendeel van de functies verwacht het dashboard te gaan gebruiken voor meerdere doelen 
(Fig.16). De voornaamste doelen voor gebruik zijn naar verwachting: monitoring, rapportages en 
vervangingen. Hoofden verwachten het dashboard het meest divers te gebruiken gevolgd door de 
klinisch fysici en overige functies.  

Fig.13: Gebruiksfrequentie aangegeven voor de 1,5 maand sinds livegang. 

Fig.14: Gebruiksfrequentie verwacht in komend jaar. 
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Ter controle van het gebruik van het dashboard is er gekeken naar gebruikersvragen, 

scholingsopkomst en het aantal keren dat het dashboard bekeken is. Anderhalve maand na de 
livegang zijn er 22 gebruikersvragen binnengekomen bij de dashboard hulplijn en 9 bij Medische 
Techniek. Van de 22 gebruikersvragen aan de dashboardontwikkelaar initiëren er 10 regelmatig 
gebruik van het dashboard en 12 een eerste gebruik. Van de 9 vragen bij Medische Techniek 
gingen er 4 over de correctheid van de brongegevens en 5 over onderhoud dat te laat uitgevoerd 
was. Daarnaast zijn er 4 scholingen georganiseerd, daarvan is er één doorgegaan met in totaal 5 

deelnemers, en hebben 8 gebruikers een persoonlijke scholing gehad omdat zij niet op de 
scholingsmomenten konden komen. 
 
Het dashboard is in totaal tussen 6 oktober en 20 november 593 keer bekeken. Daarvan zijn de 
subdashboard in volgorde van de tabbladen het meest bekeken (Fig.17). De meeste views vonden 
plaats op 9 oktober; 75 op 1 dag (Fig.18). Daarna schommelde het tot eind oktober rond de 10. 

Begin november was er weer een piek, waarna het tussen 2 en 13 november erg rustig was. 
Tussen 12 en 18 november was er weer een piek.  
 

Fig.15: Aangegeven gebruik van het dashboard de eerste 1,5 maand na livegang. 

Fig.16: Verwachtte gebruik van het dashboard in het komend jaar. 

Fig.17: Aantal views per subdashboard tussen 06-08-2017 en 20-11-2017. 
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De gegevens uit het dashboard worden opgehaald uit 
het bronprogramma Ultimo. Doormiddel van het inladen 
van enkele Ultimo tabellen en het maken van meerdere 
algoritmen worden de visualisaties gemaakt (Fig.19). De 

datasource heeft een SQL verbinding met de productie 

server van Ultimo die dagelijks om 06:00u. ververst 
wordt. In de technical notes in de appendices wordt de 
opbouw van het dashboard vanaf de datasource tot en 
met de visualisaties verder toegelicht.[Y]  
 

 
Ter controle of het dashboard dezelfde gegevens als 
Ultimo laat zien is de definitielijst gecontroleerd en zijn 

de aantallen tussen het dashboard en Ultimo stap voor 
stap vergeleken. De definitielijst werd voor 100% 
goedgekeurd door zowel functioneel beheer Ultimo als 
het hoofd Medische Techniek (brongegevens 
verantwoordelijke).[Z] Uit de vergelijking tussen 
aantallen kwam naar voren dat  het aantal instrumenten 3% afwijkt, het aantal jobs 7%, en het 

aantal PO-modellen 0,4% (Fig.20). De grootste onbetrouwbaarheid (6,8%) van het aantal jobs 
komt door een filter dat de PO-modellen uit de digitale prullenbak eruit filtert en daarmee ook de 

instrumenten en jobs die daarbij horen eruit haalt. De grootste onbetrouwbaarheid in instrumenten 
(1,1%) wordt veroorzaakt door het wegfilteren van jobs op een andere afdeling. Hierdoor worden 
de instrumenten die minimaal één job uit die categorie hebben en geen jobs uit andere categorieën 
ook weggefilterd.  
 

 

Fig.20: Vergelijking in aantallen, met in grijs de aantallen in de bron (Ultimo), in groen de zichtbare 
aantallen in het dashboard, en in rood de aantallen die niet zichtbaar zijn in het dashboard. Voor deze 

vergelijking is de database van 14-08-2017 is gebruikt. 

Fig.19: De architectuuropbouw van het 
dashboard Medische Technologie. 

Fig.18: Aantal views per dag tussen 06-08-2017 en 20-11-2017. 
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It is not the strongest of the species that survives, 

Nor the most intelligent. It is the one that 
is most adaptable to change 

 
-Charles Darwin- 
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In dit hoofdstuk wordt er gekeken of de opleveringen in dit ontwerpproject aan de opdracht 
voldoet, worden de projectresultaten geëvalueerd, en worden de uitkomsten vergeleken met 
ontwerpen die in andere ziekenhuizen gerealiseerd zijn. Ook worden er aanbevelingen gegeven om 
het dashboard in de toekomst te kunnen doorontwikkelen, en wordt er met de conclusie afgesloten. 

  

 
De opdracht in Rijnstate kwam voort uit de moderne trend om verantwoordelijkheden dichter bij 
het primaire proces (werkvloer) neer te leggen, en de toenemende discussie over zorgkosten. In 

reactie op de zorgkosten is er steeds meer oog voor het maken van goed afgewogen keuzes en een 
data driven manier van werken. [11] Een veilige toepassing van medische technologie in het 
ziekenhuis vraagt om een proactieve houding van de afdelingen die traditioneel verantwoordelijk 
zijn voor het beheer en beleid rond medische technologie maar ook van leidinggevende en 
medewerkers van de zorgafdelingen. [5] Voor een proactieve houding hebben deze stakeholders 
inzichtelijke informatie over medische technologie nodig, wat aansluit bij de trend in Rijnstate om 

managementinformatie breed inzichtelijk te maken. Vandaar dat het doel in dit ontwerpproject was 
een dashboard te ontwikkelen en te implementeren dat informatie met betrekking tot medische 
apparatuur inzichtelijk maakt, bijdraagt aan procesverbetering en een proactieve houding van 

stakeholders stimuleert.  
 

 
In dit ontwerpproject is een overzichtelijk dashboard gecreëerd waarmee inzicht ontstaat in de 
status van de medische apparatuur voor stakeholders van het gebruik van medische apparatuur. 

Daarmee sluit het opgeleverde dashboard aan bij het utopische PVE (Tabel.1), voldoet het aan het 
ontwerp PVE (Tabel.2), en dus aan de opdracht. Het dashboard is daarnaast ook valide en 
toekomstbestendig. De architectuur (Fig.19) is zo gemaakt dat er naast Ultimo gemakkelijk kan 
worden uitgebreid met een andere bron. De koppeling met Ultimo blijft in stand zolang de 
veldnamen van Ultimo hetzelfde blijven, iets wat door functioneel beheer Ultimo wordt beheerd en 
geborgd. De validiteit is op basis van het aantallen onderzoek (Fig.20) en de definitielijst geborgd 
op 97%. Wat wil zeggen dat het dashboard voor 97% exact dezelfde gegevens laat zien als die in 

de brondata geregistreerd zijn.  
 
Naast het ontwerpen van het dashboard is het dashboard ook geïmplementeerd. Het 
ontwerpproject is van projectstatus overgebracht naar de beheersituatie (Fig.12). Ook het 
tevredenheidonderzoek laat de implementatie zien; een meerderheid van de gebruikers is tevreden 

over het eerste gebruik van het dashboard (Fig.9), en wil het dashboard structureel gaan 
gebruiken (Fig.14) en inzetten voor monitoring, investeringen, rapportages, etc. (Fig.16).  

 
Een aantal eisen uit het ontwerp PVE zijn in de huidige configuratie van het dashboard bewust niet 
meegenomen. Dit betreft eisen die geen impact hebben in de bruikbaarheid van het dashboard of 
die op een andere (tijdelijke) manier zijn opgelost. Deze keus is gemaakt om functioneel gebruik 
van het dashboard voorop te stellen en de resultaten niet afhankelijk te maken van andere 
projecten of softwaremogelijkheden, zoals de implementatie van de CE-risicoscore in plaats van de 

ECRI-risicoscore, de digitale registratie van bekwaamheid in het MijnHR systeem, of de 
mogelijkheid tot het berekenen van de onverwachte downtime (uptime).  
 
Bij de 97% betrouwbaarheid is er voor 2,4% bewust gekozen informatie niet in het dashboard te 
laten zien. Dit betreft apparatuur, jobs of PO-modellen die geen actieve toevoeging geven bij het 
gebruik van het dashboard; apparaten zijn geen medische apparatuur of zijn niet meer actief in het 
ziekenhuis. Slechts 0,6% onbetrouwbaarheid is (tijdelijk) onoverkomelijk en een eventueel risico. 

Dit betreft apparatuur dat voor 1970 geïnstalleerd is in Rijnstate. De tijd zal dit probleem oplossen 
doordat deze apparatuur uiteindelijk zal worden afgevoerd. Tot die tijd zijn er afspraken gemaakt 

met Medische Techniek om deze oude en risicovolle apparaten apart te blijven monitoren, zodat 
deze binnen het vizier blijven vallen.  
 
De hoofden zijn het meest divers over hun tevredenheid (Fig.9), en nog niet alle gebruikers hebben 
tijd gehad om het dashboard te gebruiken. Dit kan komen door de planning van de livegang; 

tegelijkertijd met de begroting die veel hoofden voor de eerste keer moesten maken. De medisch 
technici zijn als functiegroep het minst uitgesproken over het dashboard. Dat kan duiden op het 
feit dat zij niet de primaire doelgroep van het dashboard zijn of dat er beter gekeken moet worden 
hoe het dashboard in hun dagelijkse bezigheden kan worden ingebed. De eerste stappen daarvoor 
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zijn met het project ‘Ultimo-op-orde’ en de Lean-rapportages al gezet, maar het zou goed zijn dit 

verder uit te bouwen, zodat ook daar het dashboard verankerd wordt.  

 

 
Het bijzondere en meest succesvolle aan dit project is niet het opgeleverde dashboard dat met 
tevredenheid gebruikt wordt, maar voornamelijk het resultaat dat de zorg uit zichzelf medische 
apparatuur aan hun management rapportages wil gaan toevoegen. Naar medeweten van de 
projectleider is het een primeur dat medische apparatuur net als andere kwaliteitsindicatoren wordt 
opgenomen in de lijn. Ten grondslag aan dit succes lag de projectorganisatie. Door de RVB als 

opdrachtgever te benoemen kreeg het project draagkracht, en ruimte om draagvlak te creëren. De 
vele disciplines die bij het project werden betrokken zorgden voor verschillende invalshoeken en 
connecties in de organisatie om draagvlak te creëren en uit te breiden. Maar het belangrijkste was 
de ontwikkeling van het dashboard met de gebruikers zelf. Uiteindelijk zijn het de gebruikers die 
het dashboard vorm hebben gegeven, waardoor het dashboard goed aansluit bij de wensen en dus 
bijdraagt aan de proactieve houding.  
 

Ook het project ‘Ultimo-op-orde’ is een doorbraak die dit project teweeg heeft gebracht. Meerdere 
malen is er zonder succes geprobeerd om samen met Medische Techniek de database in Ultimo op 
te schonen. Dit ontwerpproject kreeg dit wel voor elkaar omdat er draagvlak was gecreërt en 

Medische Techniek zelf de noodzaak en voordelen ervan ging inzien. De daarop volgende vragen 
naar extra management rapportages en inzichtelijke data om de werkprocessen te analyseren 
geven aan dat Medische Techniek ook steeds proactiever en kritischer naar zijn eigen 

werkzaamheden gaat kijken.  
 
Het dashboard is de eerste anderhalve maand door de meeste gebruikers een enkele keer of nog 
niet bekeken (Fig.13). Dit heeft te maken met de logische frequentie om met het dashboard te 
werken en met het moment van livegaan. Merendeel van de gebruikers verwacht het dashboard 
maandelijks of elk kwartaal te gebruiken (Fig.14). De meerderheid van de gebruikers heeft het 
dashboard de eerste anderhalve maand dus gebruikt zoals in de toekomst wordt verwacht (Fig.18). 

De gebruikers die het dashboard nog niet gebruikt hebben, hebben waarschijnlijk de noodzaak 
daarvoor nog niet ontdekt. Dit kan komen omdat het dashboard niet hun doel beoogd, er weinig 
noodzaak voor medische apparatuur bij hen betreft of omdat de periode van livegang samenviel 
met de begrotingsdeadline. De opkomst van scholing, gestelde vragen en ondernomen acties 
richting Medische Techniek sluiten bij die theorie aan. In de toekomst moet de verankering dus 
onder de aandacht blijven. Tot nu toe is het dashboard is al voor meerdere processen gebruikt 
(Fig.15) en is de verwachting dat het structurele gebruik alleen maar zal toenemen (Fig.16). Zo is 

er een voorbeeld van de Radiologie hoofden die het dashboard gebruiken bij het maandelijks 
overleg met Medische Techniek, Philips en de Klinisch Fysici. Ook de informatieanalisten en klinisch 
fysici gebruiken het dashboard bij de accountgesprekken met Hoofden Zorg, en hebben meerdere 
hoofden al actie ondernomen naar aanleiding van de informatie op het dashboard, zoals het 
opschonen van de brongegeven of het inplannen van onderhoud. Er zou een langere termijn 
onderzoek gedaan moeten worden om het zeker te weten maar deze ontwikkelingen suggereren 

dat het verwachtte gebruik (Fig.14, Fig.16) realistisch is en dat het dashboard aanzet tot 
proactiviteit.  
 
 

 
In andere zorginstellingen zijn vergelijkbare projecten gedaan met net een andere focus. Den Adel 
& Lansbergen hebben bijvoorbeeld laten zien dat het organiseren van veilige medische apparatuur 
voornamelijk neerkomt op mensenwerk en samenwerken: een proactieve cultuur in het ziekenhuis 
draagt bij aan de veiligheid. [5] Daarnaast zijn er meerdere ziekenhuizen die aangeven de 
informatiebehoefte vanuit de zorg te herkennen. [20, 21, 22] Ook zijn er zorginstellingen die het 

zorgmanagement ondersteunen doormiddel van inzichtelijke informatie. Zo heeft de Treant 

Zorggroep in Emmen een indicator preventief onderhoud opgenomen in het management 
dashboard, laat het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft zien of er apparatuur op een OK staat die 
niet gebruikt mag worden, en hebben meerdere ziekenhuizen een digitale ondersteuning bij het 
maken van aanschafdossiers. [23, 24, 25, 26] Deze ziekenhuizen hebben een informatiewens uit het 
utopische PVE inzichtelijk gemaakt. Een ziekenhuis dat alle, of meerdere utopische eisen 
inzichtelijk heeft gemaakt is niet bekent. Dat terwijl de NVKF al in 2011 met de prestatie 

indicatoren kwam die te vergelijken zijn met de utopische eisen. [4] Het dashboard en eventuele 
doorontwikkeling daarvan kan dus een echte toevoeging voor zorginstellingen zijn om kwaliteit, 
veiligheid en inzetbaarheid van medische technologie te waarborgen.  
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Na een goede start en een veelbelovende toekomst van het Dashboard Medische Technologie zijn 

er diverse mogelijkheden om het gebruik ervan verder te verankeren en meer informatie via het 
dashboard te ontsluiten. De eerste adviezen ter doorontwikkeling waren onderdeel van het project 

en besproken in paragraaf 3.2.2., deze doorontwikkelingen komen overeen met de wensen van de 
gebruikers (Fig.11) en vormen dan ook de belangrijkste adviezen voor de toekomst. 
 
Het dashboard is overgegaan van projectstatus naar beheerstatus. Het beheer wordt 
ondergebracht bij de Klinische Fysica en de decentrale dashboard ontwikkelaar van IMT. Via de IMT 
Kamer en gebruikersadviesgroep zal worden gemonitord of het dashboard blijft voldoen aan de 
informatiebehoeften van de gebruikers. Daarnaast heeft het management van IMT, op basis van dit 

ontwerpproject, besloten om een functie te ontwikkelen voor een biomedisch technoloog die 
verantwoordelijk is voor de doorontwikkeling van het dashboard. Deze combinaties zorgen ervoor 
dat het dashboard doorontwikkeld kan blijven worden en een continue Plan-Do-Check-Act cyclus 
blijft doorlopen.  
 
Een van de eerste goed haalbare wensen is om het dashboard uit te breiden met een 
storingsindicator ‘ongewenste downtime’ op het verantwoordingsdashboard. Met deze 

storingsindicator kan gemakkelijker en sneller door zowel Zorg als Medische Techniek worden 

bepaald welke medische apparaten veel problemen geven en te weinig in de Zorg kunnen worden 
ingezet. Daarnaast zouden er ter verduidelijking meerdere vormen gebruikt kunnen worden voor 
storingen, modificaties of veiligheidsmeldingen op de sturingspagina, en zouden er meerdere 
sorteringmogelijkheden kunnen komen voor de instrumenten op de overzichtspagina. Verder is de 
uitleg van betrouwbaarheid op het dataoverzicht een ander haalbaar voorbeeld. Uit 

gebruikersvragen blijkt deze pagina niet voldoende informatie te geven over de betrouwbaarheid 
van het dashboard, wat aangeeft dat die pagina dus verder uitgewerkt en verbetert kan worden.  
 
Grotere vervolgstappen zouden gemaakt kunnen worden door het dashboard nauwkeuriger te 
maken door de brondata op te schonen. Dit kan doormiddel van procesoptimalisaties of een net 
iets andere manier van registreren te gebruiken. Bijvoorbeeld, preventief onderhoud jobs worden 
gemaakt uit een periodiek model. Nu zijn alle jobs die uit zo’n periodiek model komen gedefinieerd 

als preventief onderhoud. Dat includeerd dus ook jobs als ‘onderdelen bestellen’ die enkel periodiek 
terug moeten komen maar geen preventief onderhoud zijn. Als dat soort jobs onder een andere 
jobsoort dan preventief onderhoud geregistreerd gaan worden, zal het preventief onderhoud in het 
dashboard nauwkeuriger worden, de risicobeheersing verbeteren en de indicatoren naar 
verwachting ‘groener’ worden. Ook het introduceren van een uitgestelde job kan het dashboard 

nauwkeuriger maken. Indien een job niet op tijd uitgevoerd kan gaan worden, zou er een uitstel 
kunnen worden aangevraagd. Indien de betreffende verantwoordelijken en specialisten de risico’s 

daarvan acceptabel vinden kan het uitstel worden gehonoreerd en telt de job niet als te laat, maar 
geldt de uitgestelde datum.  
 
Nauwkeuriger wordt het dashboard ook als medische apparaten, niet-medische apparaten, tafels, 
computer onderdelen, etc. te onderscheiden zijn en enkel de echt medische apparaten in het 
dashboard naar voren komen. Ook zouden de voortgangsstatussen van een job correct moeten 

worden bijgehouden, en zou er een voortgangsstatus moeten worden toegevoegd die aangeeft of 
het zorgproces verstoord is of niet. In het eerste geval is komt duidelijke informatie over waar het 
apparaat is of waar het op wacht. Het tweede geval omdat niet alle storingen een verstoring in het 
zorgproces zijn en het belangrijk is qua risicobeheersing om dat te weten.   
 
 

 
Het dashboard geeft valide en overzichtelijke informatie over medische apparatuur die gemakkelijk 
en snel inzichtelijk is voor stakeholders van de levenscyclus van medische technologie. 

Stakeholders kunnen actief monitoren op veilig gebruik van  medische apparatuur en hebben meer 

kwantitatieve informatie om vervangingsoverwegingen op te baseren. Dit ontwerpproject heeft ook 
verschillende procesveranderingen in gang gezet en een proactieve houding gestimuleerd. Door de 
actiegerichte informatie blijft het dashboard daar aan bijdragen. Dit ontwerpproject heeft voldaan 
aan de opdracht en het voornaamste doel bereikt; het dashboard draagt bij aan een proactieve 
houding van stakeholders met betrekking tot medische apparatuur waardoor kwaliteit, veiligheid en 
inzetbaarheid van medische apparatuur beter wordt geborgd.[AA] 
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Na een intensieve periode van bijna 2 jaar is het zover. Met het schrijven van dit dankwoord leg ik 
de laatste hand aan het verslag van mijn ontwerpproject in kader van mijn opleiding Qualified 
Medical Engineering – Clinical Engineering. De opleiding was meer dan alleen dit ontwerpproject, 
maar het is een van de laatste onderdelen die ik afrond en het ontwerpproject is 2 jaar lang een 

rode draad geweest door mijn werkzaamheden. Vandaar dat het een beetje voelt als de laatste 
hand leggen aan de opleiding. Ik heb tijdens deze opleiding en het ontwerpproject veel geleerd en 
mezelf verder kunnen ontwikkelen op zowel professioneel als persoonlijk vlak. Vandaar dat ik graag 
wil stil staan bij de mensen die mij de afgelopen 2 jaar enorm hebben gesteund en geholpen. 
 
Allereerst wil ik mijn collega’s van het Ziekenhuis Rijnstate bedanken voor de fantastische 
uitdaging die ik hier gekregen heb. Het was een grote klus die jullie op mijn bord neer legde, maar 

jullie bleven mij steunen, aanmoedigen en meedenken om samen het best mogelijke resultaat op 
te kunnen leveren. In het bijzonder wil ik mijn begeleider bedanken. Marcia, ik wil je graag 
bedanken voor de fijne samenwerking, inspirerende feedback en onvoorwaardelijke steun die ik 
afgelopen 2 jaar van je heb mogen ontvangen.  
 
Daarnaast wil ik graag mijn opleider, Michaël Lansbergen, bedanken voor de goede begeleiding en 

kritische vragen. Je hebt mij de juiste tips gegeven en vragen gesteld om steeds weer even wat 

extra’s te doen.  
 
Als laatste wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor het luisterend oor. Jullie staan altijd voor 
mij klaar, en ondanks dat niet iedereen helemaal begrijpt waar het over gaat hebben jullie altijd 
interesse en blijven jullie mij steunen. 
 

Ontzettend bedankt allemaal! 
 
 
Nikita Kruis 
 
December 2017 - Arnhem 
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In het verslag zijn er referenties te vinden die verwijzen naar literatuur die gebruikt is om 
achtergrond kennis op te doen, maar ook naar appendices die gedurende het project opgeleverd 
zijn en bredere of verdiepende informatie bevatten dan er in het verslag gegeven is. 
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