
Verzorgende/
Verpleegkundige/
Begeleider

Manager/
Leidinggevende

9%

Wijk-/Kwaliteits-
verpleegkundige

12%

Beleids-
medewerker 13%

Behandelaar

8%

ICT-
gerelateerde

functie

4%3%

51%

Zorgbemiddeling

Wie heeft
gereageerd?

Meer dan 300 mensen 
hebben gereageerd,

waarvan 250 
bruikbare reacties

Hoe heb je te maken met ECD’s?
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Rapporteren/verslag-
legging/evaluaties

Zorgplan/medisch 
dossier schrijven

Overdracht/informeren/lezen

Audit/kwaliteitsinformatie

Ontwikkeling ECD/
aansluiten zorgproces

Ondersteunen collega's/
trainen

Procedures/
instructies schrijven

Applicatiebeheer/
Koppelingen ontsluiten

Overig

Verzorgende/Verpleegkundige/Begeleider
Beleidsmedewerker

Wat zijn voor jou de belangrijkste aandachtspunten bij het ontwikkelen en inrichten van het ECD?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Gebruiksgemak/tijd-
besparend/ondersteunend

Logisch overzicht/
samenhang/methodisch

Koppeling dubbele
(behandel)dossiers/systemen

Beknopte rapportage/
informatie/plannen

Handleiding/training

Betrekken gebruikers
door ECD leverancier

Voorgeprogrammeerde
keuzes/informatie

Koppeling agenda/
afspraken/registratie

Overig
Verzorgende/
Verpleegkundige/
Begeleider
Behandelaar

Wat zie je als de grootste valkuilen bij de implementatie van het ECD?
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Maatwerk voor scholing in combinatie met
gebrek digivaardigheid/angst voor gebruik

te snelle invoering/weinig applicatiebeheer nazorg
of begeleiding/geen strategie bij invoering

Scholing gericht op techniek ECD in plaats van
doel (knoppentraining)/geen eenduidge werkwijze

Top-downinvoering/niet zorg betrekken

Gebrek aan visie waarom het ECD/
nut en noodzaak uitleggen

Teveel met het ECD willen/
digitaal wat digitaal moet

Overig

Verzorgende/
Verpleegkundige/
Begeleider
Beleidsmedewerker

Verzorgende/Verpleegkundige/Begeleider
Wijk-/kwaliteitsverpleegkundige

Hoe kan het ECD rekening houden met de kennis en vaardigheden van de gebruiker?
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Eenvoudig en kleiner systeem
(ook taal)/vergelijkbaar met internet

Eerst uitgaan van methodisch primair
proces/blijvende test panels

Training gebruik/hulp knoppen/
handboek

Toegang, scholing en taken
op basis van bekwaamheid

Training computervaardigheden
(ook in basisopleiding)/buddy's

Automatisch invullen
(met spraak)/spellingscheck

Overig

Wat denk jij dat ECD-leveranciers kunnen doen om ECD's
effectiever te laten werken?

Antwoorden

Klankborden met primaire gebruiker/testpanels

Intuïtief systeem (geen digitaal papier)

Meekijken op de werkvloer

Geen concurrentie maar samenwerken

Koppelingen tussen ECD's en systemen

Uitgaan van gebruiker in plaats van systeem

Advies geven aan organisatie en expertiserol nemen bij implementatie

Eén standaard

Methodisch werken centraal zetten

Voor alle niveaus gebruiksgemak (gebruik visualisaties)

Overig

Percentage

39%

11%

8%

6%

5%

5%

5%

4%

4%

4%

12%

B
er
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