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Het nieuwe initiatief EPDmeter.nl laat zorgprofessionals hun epd-pakket beoordelen.
Initiatiefnemer Jorrit Spee van de Zorginformatiegroep wil met de website de epd-markt
transparanter maken. De website is vandaag officieel van start gegaan.

Spee: 'Onze adviseurs en projectleiders
spreken in zorgorganisaties regelmatig met
zorgprofessionals, met name in de ggz. Zij
vangen interessante signalen op.
Logischerwijs heeft ieder epd-systeem zijn
plussen en minnen. Twee zaken komen vaak
terug: veel zorgprofessionals zijn ontevreden
over de gebruiksvriendelijkheid van hun epd-
systeem en veel zorgprofessionals hebben het
idee dat ze weinig invloed hebben op de epd-
dienstverlening in hun organisatie.' Dit was
voor Spee de aanleiding voor de EPDmeter:
'We wilden graag een platform maken waarop
Nederlandse zorgprofessionals hun stem
kunnen laten horen en dat inzichtelijk maakt
wat de verschillen in de door de
eindgebruikers ervaren

gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit en ondersteuning zijn.'

Focus op gebruikersperspectief
Door de sterke focus op het gebruikersperspectief kan EPDmeter volgens Spee een
waardevolle toevoeging op het Referentiemodel EPD voor de GGZ zijn: 'De
zorgprofessionals zijn de belangrijkste gebruikers van een epd-systeem omdat ze er
veelal dagelijks mee werken. Zij weten heel goed welke aspecten wel en welke
aspecten niet goed werken.' De Zorginformatiegroep wil met EPDmeter een bijdrage
leveren aan het verhogen van de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van epd-
systemen voor alle zorgprofessionals in Nederland: 'Wanneer zorgorganisaties en epd-
leveranciers de beoordelingen op EPDmeter als input gebruiken voor het verbeteren
van hun epd-dienstverlening is de opzet geslaagd.'
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Op de website geven zorgprofessionals hun zakelijke e-mailadres in, waarna de
website herkent om welke zorgorganisatie en welk epd-pakket het gaat. 'Het verifiëren
van een zakelijk e-mailadres is een eenvoudige manier om fraude te voorkomen', aldus
Spee. Hierna kan de zorgprofessional zijn beoordeling invoeren. De zorgprofessionals
hoeven volgens Spee niet bang te zijn dat een leidinggevende ze op de vingers tikt bij
een negatieve beoordeling. 'De identiteit van de zorgprofessional wordt niet op de
website gepubliceerd of met derden gedeeld. Wanneer vijf beoordelingen van een
organisatie en systeem zijn ingevoerd, verschijnt het gemiddelde in het overzicht en
kan een detailpagina worden geraadpleegd.'

Beoordelingen
Spee hoopt dat steeds meer zorgprofessionals een beoordeling achterlaten: 'Hoe meer
beoordelingen er worden ingevoerd, hoe waardevoller de gepresenteerde informatie
wordt.'EPDmeter richt zich in eerste instantie op de ggz maar het is ook al mogelijk om
beoordelingen van een aantal ziekenhuis-epd's in te voeren en de website kan
eenvoudig worden uitgebreid met andere zorgsectoren. Spee hoopt de komende
maanden genoeg beoordelingen te verzamelen om in mei een analyse te kunnen
presenteren. Daarnaast zal de informatie van EPDmeter worden gebruikt in de 2015-
editie van het ggz epd-overzicht, die dit najaar wordt gepubliceerd.

Epd / LSP

Medische gegevens van patiënten worden verzameld in het elektronisch
patiëntendossier/cliëntendossier. De uitwisseling daarvan vindt plaats via het Landelijk
Schakelpunt (LSP). In het dossier epd/LSP verzamelt Zorgvisie best practices en
artikelen over dit onderwerp.
Bekijk het dossier
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