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1. Inleiding
Dit verslag is het eindresultaat van de praktijkstage die ik in het kader van de Hogere
Opleiding Verpleegkundige Informatica heb doorgebracht binnen het Deventer Ziekenhuis
(DZ).
Tijdens mijn stage heb ik me verdiept in het computergebruik van de verpleging van het DZ,
onder andere met het oog op de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de Informatie
Technologie (IT) waarbij de verpleging steeds vaker met de computer zal gaan werken.
Dit productverslag is bestemd voor de opdrachtgever van het onderzoek, Dhr. J. Aalbers,
de stagebegeleiders Rudy Boesjes en Cor Kruiswijk en voor de docentbegeleider van de
opleiding, Ellen van den Bogert.
Het verslag begint met een beschrijving van de organisatie en de plaats van de sector Kliniek
daarbinnen. Daarna wordt de stageopdracht toegelicht en worden de resultaten van het
onderzoek benoemd. Tot slot worden aanbevelingen gedaan die van belang zijn voor het
management van de sector Kliniek.

Volgens Koenen’s woordenboek der Nederlandse taal wordt met het gezegde “dat muisje zal
een staartje hebben” bedoeld dat de zaak nog gevolgen zal hebben. En dat is nou net wat
voorkomen moet worden. Want als er nu niets gedaan wordt aan dit onderwerp zal dat over
enige tijd aanleiding geven tot muizenissen.
Met deze stage wil ik bereiken dat het DZ aandacht zal besteden aan het computergebruik van
de verpleging. Door gericht aandacht te besteden aan scholing hierin kan er voor gezorgd
worden dat de verpleging zowel nu als in de toekomst goed uit de voeten kan met de
computer.
Géén staartje dus, behalve die van de computermuis.
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2. De organisatie van het Deventer Ziekenhuis
In dit hoofdstuk beschrijf ik kort de organisatie van het DZ van dit moment en de plaats
daarbinnen van de sector Kliniek waar ik mijn stageopdracht heb verricht. Verder wordt een
beeld geschetst van de plannen die er zijn voor de nieuwbouw, de nieuwe organisatorische
vormgeving en de plannen op ICT-gebied.

2.1. Het Deventer Ziekenhuis
Het DZ is een middelgroot algemeen ziekenhuis waar jaarlijks ongeveer 15.000 patiënten
worden opgenomen en 230.000 patiënten de poliklinieken bezoeken.
Het ziekenhuis heeft een capaciteit van ± 450 bedden en vrijwel alle medische specialismen
zijn er vertegenwoordigd. De ruim 2000 medewerkers, 100 medisch specialisten en 200
vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de zorgverlening aan de patiënten van het DZ.
Het ziekenhuis is in 1985 ontstaan uit een fusie van de twee Deventer ziekenhuizen,
het Sint Geertruiden Gasthuis en het Sint Jozef Ziekenhuis. De gebouwen van de twee
ziekenhuizen zijn beide nog in gebruik. Ze worden Geertruidenlocatie en Jozeflocatie
genoemd.
De historie van het Deventer ziekenhuis gaat terug tot 1472. Het Sint Geertruiden Gasthuis
van toen was speciaal bestemd voor pestlijders.

2.1.1 Doelstelling van het Deventer ziekenhuis
De doelstelling van het DZ is kort samengevat: zorg en behandeling,
onderwijs en opleiding.
Het DZ heeft tien erkende medisch specialistische opleidingen en de meeste
(specialistische) verpleegkundige opleidingen in huis. Daarnaast heeft het ziekenhuis een
affiliatie met het Academisch Ziekenhuis in Groningen voor het opleiden van co-assistenten.

2.1.2 De missie van het DZ
In het Strategisch Beleidsplan 2000-2005 is de missie van het DZ als volgt beschreven:
Wij zijn het dynamische regionale opleidingsziekenhuis, met een eigentijds pakket van medisch
specialistische zorg, waarin de wensen van de bevolking van Salland en omgeving richtinggevend zijn.
Hoofdpeilers zijn voor ons:

•
•
•

Kwalitatief hoogstaande diagnostiek en behandeling.
Behoud van autonomie van cliënten / patiënten.
Het zijn van een centrum van kennis en kunde ten dienste van de regio, informatievoorziening,
coördinatie van zorg en begeleiding.

•

Continuïteit van zorgverlening voor cliënten / patiënten door samenwerking en afstemming met
zorgverleners in de regio en met andere ziekenhuizen buiten de regio.

•
•
•
•

Betrokkenheid en professionaliteit van de medewerkers.
Kwalitatief hoogstaande (medische) opleidingen.
Toegepaste innovatie en onderzoek.
Financiële continuïteit bij optimale prestaties tegen een gunstige prijs, resulterend in het behoud
dan wel het vergroten van het marktaandeel.
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2.1.3 Organisatiestructuur van het DZ
De organisatie van het DZ bestaat uit zeven sectoren, waarvan de managers gezamenlijk het
Managementteam (MT) vormen. In het MT zit tevens de voorzitter van de Vereniging
Medische Staf als toehoorder. Sectoren zijn dié ziekenhuisonderdelen die zich direct of
indirect bezighouden met de patiëntenzorg. Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van de
directie.
Organigram van het DZ
Sector
Poliklinieken,
Onderzoek en
Behandeling

Sector Kliniek

Projectbureau
nieuwbouw

Sector
Facilitaire
Diensten

Sector ICT

Sector
Personeelszaken,
Organisatieontwikkeling en
Projecten

Sector Finance,
Control &
Informatie

Cliëntenadviesraad

Verpleegkundige
Staf

DS

Directie

Raad van
toezicht

Vereniging
Medische
Staf

Ondernemingsraad

2.2 De sector Kliniek
De sector Kliniek verleent patiënten die één of meer dagen in het ziekenhuis liggen medische,
verpleegkundige en psychosociale hulp.
Naast de verpleegafdelingen vallen onder de sector Kliniek onder andere de activiteitenbegeleiding, geestelijke verzorging, het opnamebureau en de vrijwilligers.
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2.3 Toekomstplannen van het Deventer Ziekenhuis
In 2006 betrekt het DZ een geheel nieuw gebouw.
In het document “Het nieuwe Deventer Ziekenhuis, vraaggestuurd in zorg, bouw en
organisatie” wordt een beeld geschetst van de situatie zoals die in de nieuwbouw gestalte
zal krijgen.
Het DZ krijgt straks niet alleen een nieuw gebouw, maar gaat ook op een andere manier zorg
verlenen. Eén waarbij de patiënt centraal staat. Straks wordt zoveel mogelijk geprobeerd een
patiënt in dagbehandeling of op de polikliniek te helpen. Wellicht kan een patiënt in de
toekomst thuis of zo dicht mogelijk bij huis zorg krijgen.
Het ziekenhuis wil onnodige opnames en onderzoeken voorkomen. Het nieuwe ziekenhuis zal
om deze redenen minder bedden tellen, maar meer spreekkamers en onderzoeksruimten.
Er is een nieuwe visie ontwikkeld op de organisatie van de patiëntenzorg.
Uitgangspunt daarbij is het zgn. vier-stromen-model waarin onderscheiden wordt: acute-,
urgente-, electieve- en chronische zorg. Elk van de vier stromen gaat uit van de vraag en
behoefte van de patiënt en de (verwijzende) arts en maakt het voor het ziekenhuis als
organisatie eenvoudiger die zorg ook daadwerkelijk goed te organiseren.

Het DZ krijgt straks een platte organisatiestructuur, waarin de hiërarchische en
communicatielijnen kort zijn.
De huidige structuur van sectoren en afdelingen zal verlaten worden. Er zal geen scheiding
meer zijn tussen de Kliniek en de sector Poliklinieken, Onderzoek en Behandeling.
De afdelingen die nu nog binnen zo’n sector vallen, zullen in de toekomst samenwerken rond
een bepaalde patiëntengroep.
De nieuwe organisatieopzet in het primaire proces is dan gereguleerd in doelgroepen, waarbij
momenteel gedacht wordt aan de volgende 6:
1. doelgroep hart-vaat,
2. doelgroep maag-darm-lever, long, endocrinologie en geriatrie,
3. doelgroep houding & beweging
4. doelgroep hoofd, hals en huid,
5. doelgroep man-vrouw-kind en ontwikkeling,
6. doelgroep nefrologie.

5

Productverslag stage Deventer Ziekenhuis (Opleiding HOVIF)

Harry Geuzinge

2.3.1 De plannen op ICT-gebied.
In het document “Het nieuwe Deventer Ziekenhuis, vraaggestuurd in zorg, bouw en
organisatie” wordt eveneens een beeld geschetst van de toepassing van informatietechnologie
en daarover staat het volgende vermeld:
Voor het nieuwe Deventer Ziekenhuis speelt informatietechnologie (IT) een centrale rol.
IT ondersteunt het primaire proces door het gebruik van protocollen te vergemakkelijken, het
maakt complexe planningsprocessen mogelijk, het waarborgt dat de mensen de juiste beslissingen
nemen door de beschikbaarheid van managementinformatie. Ook maakt IT het beoordelen op afstand
mogelijk waardoor de zorg niet meer persé plaatsgebonden is. IT vereenvoudigt de administratieve
afhandeling waardoor meer tijd beschikbaar is voor zaken die dicht bij de patiënt staan.

In dit kader moet gedacht moet worden aan zaken als een elektronisch patiëntendossier,
toepassing van informatietechnologie als ondersteunend instrument voor planning en
roostering, geautomatiseerde verslaglegging, toepassing van spraaktechnologie, gebruik van
internetachtige toepassingen ten behoeve van kennisuitwisseling en toetsing, continue
managementinformatie, etc.
Het is zondermeer duidelijk dat de verpleging in de toekomst veel meer dan tot nu toe het
geval is met de computer zal gaan werken.
Eigenlijk wordt die tendens nu al zichtbaar. Per 1 januari van dit jaar is namelijk het DZIntranet operationeel en kunnen alle medewerkers informatie opvragen op het beeldscherm
van de computer. De hoeveelheid informatie op het DZ-Intranet is de afgelopen maanden
gestaag toegenomen. Het bevat steeds meer informatie die voor verpleegkundigen relevant is
en op termijn zelfs niet meer op papier zal verschijnen.
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3. De stageopdracht
In dit hoofdstuk is beschreven wat de aanleiding was tot het verrichten van een onderzoek,
wat de vraagstelling was en hoe de opzet van het onderzoek was. Vervolgens worden de
resultaten van het onderzoek weergegeven, wat de gevolgen van het probleem zijn en wat het
doel is waarnaar gestreefd wordt.

3.1 De aanleiding tot het onderzoek.
De directe aanleiding tot mijn keuze voor het onderwerp computergebruik door de verpleging
werd gevormd door het operationeel worden van het DZ-Intranet per 1 januari 2002.
Alle medewerkers van het DZ werden vanaf genoemde datum in de gelegenheid gesteld om
door middel van een browserprogramma (Internet Explorer) informatie op te vragen op het
beeldscherm van de computer. Deze informatie was voorheen vaak alleen maar op papier te
raadplegen. Iedereen heeft eind vorig jaar een introductiefolder over het intranet ontvangen
waarin vermeld stond dat men er van uitgaat dat iedere medewerker die wel eens wat heeft
opgezocht op een computer ook met het intranet uit de voeten kan.
Navraag in de organisatie wees uit dat dit een aanname was en dat dit niet onderzocht was.
Maar klopte deze aanname wel? In eerste instantie was ik ook geneigd om aan te nemen dat
iedereen wel met een browser overweg zou kunnen. Maar werd daarmee niet te veel gedacht
vanuit het eigen referentiekader van de bedenkers van het DZ-Intranet?
Wanneer ik namelijk goed om me heen kijk dan zie ik op de verpleegafdeling, waar ik als
dialyseverpleegkundige werkzaam ben, met regelmaat collega’s die het aan elementaire
computervaardigheden ontbreekt en die soms nog last hebben van knoppenvrees waar het de
hantering van de computer betreft.
De dialyseafdeling is een afdeling waar juist veel met de computer gewerkt wordt. Als de
computervaardigheden van sommige dialyseverpleegkundigen al niet zo geweldig zijn, hoe
staat het er dan voor met de computervaardigheden van de verpleegkundigen op de basisverpleegafdelingen, die niet zo veel met de computer werken?
Naast het DZ-Intranet was er nog een aanleiding om te kijken naar het computergebruik van de verpleging. Volgens de planning uit “Het Deventer Ziekenhuis Informatie
Strategie Plan 2001-2005” zal er in 2004 een verpleegkundig informatiesysteem geïmplementeerd gaan worden, dat daarmee onderdeel zal worden van een EPD.
Dit tezamen was voor mij reden om het hoofd van de sector Kliniek te benaderen met
het verzoek hier onderzoek naar te mogen doen, want naar mijn mening zou het goed zijn om
nu alvast zicht te krijgen op de computervaardigheden van de verpleging en waar nodig te
investeren in scholing van de verpleging in het hanteren van de computer.
Mijn achterliggende gedachte was dat wanneer je de verpleging nu al vaardigheden aanleert
en ze laat oefenen in het omgaan met de computer en in het gebruik van algemene toepassingen zoals tekstverwerking, e-mail, intranet- en internetgebruik, zij straks bij de
invoering van een verpleegkundig informatiesysteem veel sneller uit de voeten kan met de
computer en dit een positief effect zal hebben op de acceptatie daarvan.
Voor het verrichten van het onderzoek werd mij toestemming verleend en daarmee werd Dhr.
Aalbers de feitelijke opdrachtgever van het onderzoek.
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3.2 De onderzoeksopdracht
Onderzoek hoe het gesteld is met de computerkennis en -vaardigheden van de
verpleging in het DZ en inventariseer welke scholingswensen er zijn om de verpleging
zo goed mogelijk gebruik te laten maken van de mogelijkheden die de computer te
bieden heeft.
Deze onderzoeksopdracht is opgesplitst in de volgende deelvragen:
1. Van welke computerprogramma’s maakt de verpleging momenteel gebruik en hoe
vaak heeft zij die nodig?
2. Is de verpleging in voldoende mate geschoold in het gebruik van de computerprogramma’s die ze voor haar werk nodig heeft?
3. Bestaat er bij de verpleging behoefte aan scholing op computergebied en zo ja,
waarin?

3.3 Opzet van het onderzoek
Er bleek nog niet eerder onderzoek gedaan te zijn naar het computergebruik van de verpleging
binnen het DZ en naar eventuele scholingsbehoefte op dit terrein.
Om een antwoord te krijgen op de in de vorige paragraaf genoemde deelvragen heb ik
een enquête ontwikkeld. (zie bijlage 1)
Deze enquête werd verspreid onder de 410 verpleegkundigen en leerling-verpleegkundigen
die werkzaam zijn op de basisverpleegafdelingen van het DZ. In dit onderzoek werden
eveneens de verpleegkundigen betrokken die via het interne uitzendbureau Mobiflex binnen
de instelling werkzaam zijn.
In het onderzoek heb ik niet meegenomen de verpleegkundigen die werkzaam zijn op de
specialistische afdelingen, zoals spoedeisende hulp, dialyse, hartbewaking en Intensive Care,
alsmede de leidinggevenden van alle verpleegafdelingen. De reden hiervoor was dat deze
groepen over het algemeen meer gebruik maken van de computer in het dagelijkse werk en
daarbij al gebruik maken van specifieke computerprogramma’s op die afdelingen.
De conclusies die getrokken zullen worden op grond van de uitkomsten van het onderzoek op
de basisverpleegafdelingen kunnen naar alle waarschijnlijkheid toegepast worden op de
specialistische verpleegafdelingen. Andersom zal dat minder makkelijk opgaan.
Naast de enquête heb ik gesprekken gevoerd met de verpleging op de afdelingen waar de
enquête gehouden werd. Het primaire doel van die gesprekken was om de respons op de
enquête te verhogen, maar daarnaast heeft het mij veel informatie opgeleverd die van belang
was voor de beantwoording van de deelvragen.
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3.4 Resultaten van het onderzoek
In bijlage 2 zijn de resultaten van de gehouden enquête verwerkt. Hieruit werden de volgende
conclusies getrokken:
1. 40% van de verpleegkundigen beschikt over onvoldoende vaardigheden wat betreft
computergebruik ten behoeve van hun dagelijks werkzaamheden.
Dit geldt vooral voor het gebruik van het DZ-Intranet, dat binnenkort voor alle
verpleegkundigen van belang wordt.
2. Er bestaat bij de verpleging behoefte aan scholing op computergebied.
3. De verpleging geeft aan onvoldoende geïnformeerd te worden over de
automatiseringsontwikkelingen binnen het DZ.

Toelichting:
* Ad 1 en 2:
Het wordt duidelijk dat de verpleging nog weinig gebruik maakt van de computer in de
dagelijkse zorgverlening.
- Het programma X-Care (Ziekenhuis Informatie Systeem) wordt het meest gebruikt en wel
voor het opvragen van laboratoriumuitslagen en voor het administratief vastleggen van
overplaatsings- en ontslaggegevens van patiënten.
- Het tekstverwerkingsprogramma Word wordt vooral gebruikt voor het uitwerken van
notulen en verslagen en voor het maken van protocollen.
- Het rekenbladprogramma Excel wordt nauwelijks gebruikt en is geen relevant programma
voor de verpleging.
- Het programma Groupwise (het mail en agendasysteem) wordt weinig gebruikt. Het is voor
de verpleging mogelijk om intern bijvoorbeeld artikelen aan te vragen bij het verpleegkundig
magazijn of mededelingen over bereikbare diensten door te geven aan de ziekenhuistelefoniste, maar vaak wordt hiervoor toch nog de telefoon gepakt.
- Het DZ-Intranet bevindt zich qua gebruik nog duidelijk in de startfase, maar nu al valt te
signaleren dat het voor veel verpleegkundigen nog moeite kost om de informatie te vinden die
ze nodig hebben. Dit knelpunt ten aanzien van het computergebruik kan leiden tot de eerste
problemen. Door de komst van het DZ-Intranet zal namelijk steeds vaker informatie niet op
papier verspreid worden, maar alleen nog in digitale vorm. De afdeling infectiepreventie is
hiertoe inmiddels al als eerste overgegaan. De verpleegkundige moet die informatie dan wel
kunnen vinden.
Tijdens gesprekken met een aantal afdelingshoofden kwam naar voren dat verwacht
werd dat er juist bij de oudere verpleegkundigen en bij de verpleegkundigen met een klein
deeltijdcontract problemen met het computergebruik zouden bestaan. Met de enquête kon dit
niet aangetoond worden.
* Ad 3:
Wat deze conclusie betreft merk ik nog het volgende op: zelf ervaar ik het niet zo dat de
verpleging onvoldoende geïnformeerd wordt en de afdelingshoofden die ik gesproken heb
vinden ook niet dat zij zelf onvoldoende geïnformeerd worden.
9

Productverslag stage Deventer Ziekenhuis (Opleiding HOVIF)

Harry Geuzinge

Waarschijnlijk komt het doordat verpleegkundigen nog niet op alle aspecten van
automatisering gericht zijn. Dit bepaalt voor een groot deel het tot zich nemen van de
aangeboden informatie.
Dit veronderstelt echter niet dat hier helemaal geen aandacht aan besteed hoeft te worden.
Bij de beschrijving van de aanbevelingen wordt dit aspect wel meegenomen.

Samengevat luidt het probleem als volgt:
40 % van de verpleegkundigen beschikt over onvoldoende vaardigheden wat betreft
computergebruik ten behoeve van hun dagelijkse werkzaamheden.
Een secundair probleem is dat de Mobiflex-verpleegkundigen als gevolg van wachtwoordenproblematiek beperkt toegang hebben tot de computer.

3.5 Gevolgen van het probleem
Het eerste dat opvalt bij de gevolgen van het probleem is dat er bij verpleegkundigen vrees
bestaat om gebruik te maken van de computer in de zorgverlening. In de toekomst zal dit tot
belemmeringen kunnen leiden bij de invoering van een EPD en een verpleegkundig
informatiesysteem.
Verder wordt het werken met computers als een belasting ervaren. Er wordt over het
algemeen geen plezier aan beleefd.
Ten tweede kan voor wat betreft het niet goed kunnen hanteren van het intranet er toe
leiden dat er gebruik gemaakt wordt van onjuiste of verouderde gegevens die nog ergens op
papier staan omdat men niet in staat is om de meest actuele gegevens van het intranet te halen.
Uiteindelijk kan dit negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van de geleverde zorg, maar
zal het eerder nog leiden tot gevoelens van irritatie, ongemak en een negatieve houding ten
aanzien van het gebruik van computers in de zorgverlening.
Ten derde ligt er een grote druk bij de directe collega’s op de verpleegafdeling en in
een iets mindere mate bij de helpdesk van de afdeling ICT, want die worden bij computerproblemen het vaakst geraadpleegd. Dit kan leiden tot verstoring en oponthoud van zowel de
eigen werkzaamheden als die van de collega’s waarop een beroep gedaan wordt. Hiermee kan
kostbare tijd verloren gaan.

3.6 Doelstelling
Het doel waarnaar gestreefd wordt laat zich als volgt omschrijven:
Alle verpleegkundigen maken adequaat gebruik van de computerprogramma’s
die hen voor de uitoefening van hun functie ter beschikking staan.
Zodra er over een aantal jaren een verpleegkundig informatiesysteem ingevoerd gaat worden
moeten alle verpleegkundigen over voldoende basisvaardigheden beschikken in het gebruik
van de computer.
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4. Oplossingen & aanbevelingen
In dit hoofdstuk wordt weergegeven met welke voorwaarden er rekening gehouden wordt bij
het zoeken naar oplossingen, wat er minimaal vereist wordt van een verpleegkundige aan
basiscomputervaardigheden en welke aanbevelingen er voor het management van de sector
Kliniek zijn opgesteld. Tot slot wordt kort aangegeven wat de kosten en baten zijn van de
gegeven aanbevelingen.

4.1 Voorwaarden
De voorwaarden voor de oplossing van het probleem zijn grotendeels ontleend aan de
gesprekken die ik gevoerd heb met een aantal afdelingshoofden en een opleidingsfunctionaris
van de afdeling Opleiding & Zorgontwikkeling.
De voorwaarden zijn:
• aansluiten bij de visie op opleiden van het DZ,
• relevantie van scholing voor de betreffende persoon,
• rendement van de scholing en
• draagvlak bij de afdelingshoofden voor de gevonden oplossing.
De gekozen oplossing moet aansluiten bij de visie op opleiden van het DZ en dat betekent dat
leren op de werkplek het uitgangspunt is van elk opleidingstraject.
Relevantie en rendement voor de betreffende persoon: het heeft alleen zin om verpleegkundigen bij te scholen in het gebruik van bepaalde computerprogramma’s als ze het
toepasbaar kunnen maken in hun dagelijkse werk, want anders vervaagt die kennis weer snel.
Verpleegkundigen zijn praktisch ingestelde mensen, dus scholing heeft vooral zin als ze er
daadwerkelijk mee kunnen werken.
Scholing in bepaalde computerprogramma’s zou alleen plaats moeten vinden wanneer dat
relevant is voor de taak- en functie-uitoefening van de betreffende verpleegkundige.
In de enquête was er bij de inventarisatie van de opleidingsbehoefte bijvoorbeeld veel
vraag naar scholing in het programma PowerPoint. Toch zal er steeds gekeken moeten
worden of het voor iemand relevant is om in dit programma geschoold te worden, want niet
alle verpleegkundigen zullen na bijscholing daadwerkelijk klinische lessen of presentaties
gaan geven met gebruikmaking van dit programma.
De afdelingshoofden hechten vooral aan de aspecten rendement en relevantie.
Wanneer die aspecten verwerkt worden in de gevonden oplossing dan kan het op steun
hunnerzijds rekenen.
Kortom grootschalige bijscholing van verpleegkundigen in bijvoorbeeld de Officeapplicaties
heeft geen zin, omdat het maar beperkt toegepast kan worden in het directe werk.
De richting waarin de oplossing gezocht moet worden ligt meer op het vlak van individueel
maatwerk met gebruikmaking van de al bestaande voorzieningen binnen het DZ.
Wel zullen die mogelijkheden gericht onder de aandacht gebracht dienen te worden.
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Op dit moment worden binnen het DZ de volgende cursussen op computergebied verzorgd:
-

-

de cursus “Introductie van het computernetwerk in het Deventer Ziekenhuis”. Deze
cursus is bedoeld voor nieuwe gebruikers van het computernetwerk van het DZ en
wordt gegeven door de afdeling ICT.
de overige computercursussen, zoals Windows 95, tekstverwerking met Word, Excel
en Groupwise worden door de afdeling Opleiding & Zorgontwikkeling gegeven.
Er wordt door deze afdeling op dit moment gewerkt aan het opstellen van een cursus
voor het gebruik van het internet en het intranet.

4.2 Minimumeisen computervaardigheden verpleging
Voordat er aanbevelingen gedaan worden is het goed om minimumeisen vast te stellen aan de
basiscomputervaardigheden van de verpleging.
In onderstaande tabel heb ik daartoe de volgende minimumeisen opgesteld. Deze kunnen
gezien worden als de basis van waaruit verder gewerkt kan worden aan het aanleren van
andere programma’s.
de computer opstarten en afsluiten
werken met een muis en toetsenbord
openen en sluiten van programma’s
vergroten, verkleinen en verslepen van een scherm
documenten afdrukken
knippen, kopiëren en plakken
de taakbalk gebruiken
bestanden beheren, d.w.z.: mappen maken en beheren +
documenten zoeken, opslaan, verwijderen en verplaatsen

4.3 Aanbevelingen
Om de problemen van onvoldoende vaardigheden van de verpleegkundigen in het computergebruik ten behoeve van de dagelijkse werkzaamheden en van de toegang van de Mobiflexverpleegkundigen tot de computer op te lossen doe ik de leiding van de sector Kliniek de
volgende aanbevelingen, in volgorde van belangrijkheid:

I. Benoem op iedere verpleegafdeling binnen de sector Kliniek minimaal 2 aandachtsfunctionarissen automatisering.
Toelichting: Deze aandachtsfunctionarissen zijn goed thuis in de werking van computers en
de toepassing van de computerprogramma’s op het netwerk van het DZ. Met name de
programma’s die voor de verpleging relevant zijn om te gebruiken beheersen zij goed.
Daarbij beschikken zij over didactische vaardigheden.
De aandachtsfunctionarissen kunnen collega’s op de verpleegafdeling helpen met
vragen en problemen op computergebied en hen nieuwe vaardigheden aanleren. Zij richten
zich vooral op de basisvaardigheden die iedere verpleegkundige dient te beheersen en op het
leren hanteren van het DZ-Intranet.
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Verder moeten zij tijdens hun aanwezigheid op de afdeling eenvoudige computerstoringen
kunnen verhelpen.
Tevens kunnen zij als doorgeefluik gaan fungeren voor het doorgeven van automatiseringsontwikkelingen binnen de organisatie en in het bijzonder wanneer die betrekking hebben op
de verpleegkundige beroepsgroep.
Deze aandachtsfunctionarissen kunnen in de toekomst een voortrekkersrol krijgen bij de
implementatie van een verpleegkundig informatiesysteem.
De aandachtsfunctionarissen zouden tezamen een werkgroep binnen het DZ kunnen vormen,
waarbij de huidige informatievoorzienings- & automatiseringsconsulent voor de sector
Kliniek een coördinerende rol gaat krijgen.
Het doel van deze werkgroep is het bewerkstelligen van informatie- en kennisoverdracht over
het gebruik van computers in de verpleging, het bevorderen van eenduidigheid in het
computergebruik binnen de verpleegkundige discipline van het DZ en het fungeren als
klankbord voor nieuwe programmatuur die ingevoerd gaat worden.
Binnen de Kliniek is er ervaring met de opzet van het werken met aandachtsfunctionarissen.
Een voorbeeld hiervan is die voor het aandachtsgebied decubitus en dit concept werkt daarbij
erg goed.
Voorwaarde is dat er een functiebeschrijving komt voor deze functionarissen en dat zij
aanvullend didactisch geschoold worden door de afdeling opleiding en waar nodig nog op
computergebied door de afdeling ICT.
In bijlage 3 heb ik een voorstel gedaan voor de beschrijving van een functieprofiel aandachtsfunctionaris automatisering.

II. De leidinggevende van de verpleegafdeling besteedt in het POP-gesprek dat jaarlijks
met iedere verpleegkundige gevoerd wordt aandacht aan het item computergebruik.
Toelichting: Wanneer blijkt dat een verpleegkundige voor de uitoefening van haar functie
over een tekort aan vaardigheden beschikt op computergebied, wordt er aanvullende scholing
geregeld.

III. Iedere nieuwe verpleegkundige die de organisatie binnenkomt wordt verplicht deel
te nemen aan de basiscursus “Introductie van het computernetwerk in het Deventer
Ziekenhuis” die verzorgd wordt door de afdeling ICT.
Toelichting: Nu is het nog zo dat hiervoor geen verplichting bestaat en het initiatief daartoe
bij de verpleegkundige zelf ligt. Wanneer een verpleegkundige hier geen trek in heeft dan is
er nu nog de mogelijkheid om hiervoor weg te lopen.
Die ruimte bestaat er in de toekomst niet meer, want het hanteren van de computer is een
onderdeel van je werk en dat dien je te beheersen.
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IV. Voorzie elke Mobiflex-verpleegkundige van een inlognaam en wachtwoord waarmee
zij op iedere verpleegafdeling binnen het DZ van de computer gebruik kunnen maken.
Toelichting: Nu is het zo dat de Mobiflex-verpleegkundige steeds een beroep moet doen op de
vaste collega’s van de afdeling waar zij op dat moment werkzaam is. Dit wordt als storend
ervaren en vaak worden de computerwerkzaamheden daarom maar aan de vaste afdelingsverpleegkundigen overgelaten wat maakt dat zij nog minder thuis raken in het computergebruik en dat leidt tot ontevredenheid.

V. Geef de verpleging de mogelijkheid om spelletjes te doen op de computers van het
werk.
Toelichting: Het werken met de computer wordt niet door iedereen als plezierig ervaren. Het
zou goed zijn om het werken met de computer wat minder gewichtig te maken en verpleegkundigen te laten ervaren dat het werken met de computer leuk kan zijn, waardoor die
knoppenvrees kan verdwijnen.
De spelletjes Patience en FreeCell zijn bijvoorbeeld eenvoudig, leuk en leerzaam tegelijk. Het
biedt namelijk prima de gelegenheid om spelenderwijs een aantal van de in paragraaf 4.2
genoemde basisvaardigheden aan te leren.

VI. Geef de verpleging op iedere verpleegafdeling toegang tot het Internet.
Toelichting: Het internet biedt net als bij de hiervoor genoemde spelletjes de mogelijkheid om
op een speelse wijze te leren omgaan met de computer. Het internet wordt ook steeds meer
van belang voor het zoeken en toepassen van relevante verpleegkundige beroepsinformatie en
voor informatie van patiënten(belangen)-verenigingen. Verder is het van belang voor
toekomstige toepassingen op het terrein van e-health en telemedicine.
Wel zou het aan te raden zijn dat de organisatie voorziet in het opstellen van een zgn.
“gedragscode” voor internetgebruik, waarin de afspraken tussen gebruikers en het DZ worden
vastgelegd.

4.4 Kosten en baten
De kosten van de hierboven genoemde aanbevelingen zijn niet helemaal te voorspellen, maar
bestaan voor het grootste deel uit vervanging van de uren die gemoeid zijn met scholing van
en door de aandachtsfunctionarissen.
De afdeling Opleiding & Zorgontwikkeling zal een korte didactische cursus moeten
ontwikkelen voor de aandachtsfunctionarissen automatisering en zij zullen aanvullend
geschoold moeten worden op computergebied. Hoeveel geld hiermee gemoeid is hangt voor
een groot deel af van de al aanwezige kennis bij de aan te stellen aandachtsfunctionarissen.
Vooralsnog denk ik dat twee cursusdagen per aandachtsfunctionaris hiervoor toereikend
zullen zijn.
Wellicht kan deze scholing geregeld worden binnen het budget dat de afdeling Opleiding &
Zorgontwikkeling hiervoor heeft. Zo niet, dan zal er extra geld voor begroot moeten worden.
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De opleiding van verpleegkundigen tot aandachtsfunctionaris zal onder werktijd plaats
moeten vinden en er zal vervanging voor hun geregeld moeten worden, afhankelijk van de
formatieruimte hiervoor op de afdelingen.
Het benodigd aantal uren per aandachtsfunctionaris op jaarbasis is dan:
- cursusuren voor de opleiding/bijscholing tot aandachtsfunctionaris:
- het bijwonen van vergaderingen van de werkgroep automatisering:
- het geven van lessen en instructie op de verpleegafdeling zelf:
Totaal:

16 uren
8 uren
24 uren
48 uren

Voor 12 verpleegafdelingen met ieder 2 aandachtsfunctionarissen en uitgaande van een
gemiddeld uurloon voor een verpleegkundige van € 22,45 is dat op jaarbasis: € 25.862,40

Het volgen van een van de computercursussen door verpleegkundigen bij de afdeling ICT of
Opleiding kost de verpleegafdelingen op zich geen extra geld. Ook hier zal vervanging van
personeel geregeld moeten worden of zullen de uren die er door de verpleegkundigen in
cursustijd gestoken zijn teruggegeven moeten worden.
De kosten van een internetaansluiting bedragen € 50 per jaar en dat kan mijns inziens geen
belemmering vormen.

Wat de baten betreft is het moeilijk om dit in geld uit te drukken.
Door de gerichte aandacht voor het computergebruik zal de computervrees bij de verpleging
verdwijnen en zal iedere verpleegkundige over voldoende basiscomputervaardigheden
beschikken. Deze basis kan bijdragen aan meer plezier en een grotere bevrediging in het
omgaan met de computer op het werk.
Het zal er toe leiden dat nieuwe toepassingen in de toekomst sneller gebruikt en geaccepteerd
zullen worden door de verpleging.
Verder zal er minder een beroep gedaan hoeven te worden op collega’s op de afdeling en de
helpdesk van de afdeling ICT en dat levert tijdwinst op en minder verstoring van andermans
werkzaamheden.
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