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Uitdagingen: 
- Eind 2016: accreditatie Joint Commission 

International 
- Juni 2016: implementatie Elektronisch 

Patiëntendossier (EPD) 
 



Joint Commission International (JCI) 
- Internationaal keurmerk 

- Patiëntveiligheid is altijd uitgangspunt 
- Niet alleen vertellen: vooral tonen! 

- Afgestemd op landelijke en regionale wetten en regels. 



Doel van het onderwijsprogramma: 
Bij go-live zijn alle medewerkers op de hoogte van de 

veranderde werkprocessen en kunnen zij op veilige wijze in en 
met het EPD werken 

 



Talloze nieuwe werkprocessen: 
 
-Accreditatie-eisen 
 Bv.: JCI vereist checken van laaggeletterdheid en het vastleggen daarvan 
(gebeurt nu willekeurig en incidenteel). 

 
-Omzetten “humane” processen naar digitaal 
Bv.: Arts geeft nu vaak mondelinge opdrachten tijdens visite. In het 
elektronische dossiër worden opdrachten (‘orders’) digitaal uitgezet. 
 



 

The traditional way 
• E-learning als voorbereidingsaanbod 

• 4000 eindgebruikers 

• Twee trainingsessies á 2 uur 

• 800 onderwijssessies met apparatuur, docenten, lokalen, koffie, 
thee, broodjes 

• En dat allemaal in zes weken 

• Waren mensen geen vergeetmachines? 

 



Zoiets dus…? 
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70-20-10 
• Werken = leren = implementeren 

• Effectiever, slimmer en goedkoper 

• Logistiek veel eenvoudiger 

• Kennis op maat: 
• Just in time 
• Just in place 
• Just enough 
• Just for you 

 



Verandermanagement op drie niveaus 

Management 
Plan van aanpak per 

afdeling 
Monitoring voortgang 

Key users 
EPD & veranderende 

werkwijzen (JCI) 

Kennis EPD & JCI & 

didactische 
vaardigheden om te 

begeleiden op de 
werkplek 

Teams/eindgebruikers 

Leren werken met 
EPD & andere 

werkwijzen in relatie 
tot JCI 

Werken & leren is 
gecombineerd en 

aangevuld met 
slimme (online) 

resources 

Begeleiding 
door 

borgingsteams 
 
 



 

Borgingsteams 
• Focus op ondersteuning in/bij/op het werk 

• Loketfunctie 

• Veranderkundige focus 

• Consequent: vanuit de gedachte van 70/20/10 



Slimme online ondersteuning 

Ontwerp op maat voor: management 

Checklist per 
maand 

Format 
voortgangmonitoring 

Format Proeve van 
Bekwaamheid 

Regulier 
contact 

borgingsteam 
Format 

veranderplan 

Verbeterbord  
Format 

dienststart 
Communicatie

middelen 

Toelichting 
onderwijsaanpak 

Inloopsessies 



Slimme online ondersteuning 

Ontwerp op maat voor: key users 

Opleidings-
omgeving 

Hulpkaarten/
Epss 

Draaiboek 
werkoverleg 

Processpel 
werkinstructies 

kwaliteits
waaier 

EPD-
oefensessies 

Startbijeen-
komst 

Format 
veranderplan Kenniscafé 

Zelf-
oefensessies  

Oefen 
patiënten 

Contact 
borgings-

team 

Inloopsessies 

Proeve van 
bekwaamheid  



Slimme online ondersteuning 

Ontwerp op maat voor: key users 

Opleidings-
omgeving 

Hulpkaarten/
Epss Werkoverleg 

Processpel 

werkinstructies 

kwaliteits
waaier 

HiX 
instructieses
sie/oefenses

sies 

Verbeterbord 
dienststart Inloopsessies 

Proeve van 
bekwaamheid 

(leerplein) 

Oefen 
patiënten 

Zelfstandig 
oefenen 



Marsroute duidelijk.. 
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Marsroute duidelijk.. 

Maar dan de praktijk.. 
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Van idee 
naar 

draagvlak 

Waar 
ondersteunen 

jullie dan? 

Strakke regie 
nodig 

Doe mij 
maar e-
learning 

Interne 
stakeholders 

zijn niet 
overtuigd 

Doe mij maar 
een 

knoppencursus 

Wanneer 
kan ik 

getraind 
worden? 

Jullie zijn veel 
te laat 

De klas is 
toch prima? 

Zo komt het 
niet goed 

Ik krijg geen 
tijd om te 

leren 

Wanneer 
moet ik mijn 

mensen 
uitplannen 

voor training? 

Dit werkt 
niet voor ons 

Eigenlijk vind 
ik het zelf 
ook nog 

niets 

Verwarring 



 

Lessons learned-1 
• Zorg voor een afgebakende scope van het project 

 

• Begin niet te laat, maar ook niet te vroeg 

 

• Communiceer alleen over ondersteuning die u kunt bieden 

 

 



 

Lessons learned-2 
• Identificeer de échte interne stakeholders 

 

• Creeer voorafgaand aan het project bij hen draagvlak voor de aanpak 

 

• Zorg voor gezichten, aanspreekpunten, ambassadeurs 

 

• Breng “hot spots” z.s.m. in kaart en ga erop af! 

 

 

 



 

Lessons learned-3 
• Maak agenda’s leeg en zorg voor ruime reserve 

 

• Koppel regelmatig objectieve resultaten terug 

 

• Vraag hulp 

 

• En vooral: 
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