
 

 Alle verpleegkundigen digitaal 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Zoals in vele andere ziekenhuizen tot op de dag van vandaag normaal is, 
werkten ook de verpleegkundigen in het Westfriesgasthuis eerst met een 
volledig papieren dossier. Nadelen hiervan zijn, dat informatie-uitwisseling 
moeizaam verloopt en dat er kans is op dubbele registratie of andere 
onzorgvuldigheden. Dit gaat ten koste van de kwaliteit en persoonlijkheid van 
de zorg. 
 
Van een papieren dossier naar... 
De voordelen van een elektronisch verpleegkundig dossier begonnen steeds 
duidelijker te worden: iedereen kan op ieder moment vanaf iedere plaats de 
informatie inzien, de informatie wordt op een gestructureerde manier vastgelegd 
en gepresenteerd en afgestemd op de rol van degene die aan de computer zit. 
Bovendien behoort het genereren van managementinformatie tot de 
mogelijkheden. 
 
Naar een compleet elektronisch dossier 
Momenteel werken alle verpleegkundigen in het ziekenhuis elektronisch. Bij 
opname van een nieuwe patiënt wordt een nieuw elektronisch verpleegkundig 
dossier aangemaakt. De anamnese van de patiënt is in het dossier beschikbaar en 
wordt aangevuld met diverse elektronische formulieren zoals de SNAQ (Short 
Nutritional Assessment Questionnaire) of operatiegegevens. Metingen zijn in het 
hele ziekenhuis digitaal beschikbaar, net als de aanvragen en uitslagen van 
laboratoria (Klinische Chemie, Medische Microbiologie en Pathologie). Ook wordt 
de medische verslaglegging door bijna alle medisch specialisten direct in het 
elektronisch dossier vastgelegd. Het oude papieren dossier wordt ingescand en is 
dus ook altijd digitaal beschikbaar.  
Voor het bevorderen van medicatieveiligheid wordt er elektronisch 
voorgeschreven en heeft de verpleegkundige inzage in de klinische medicatie, 
wat in de nabije toekomst wordt uitgebreid met uitzet- en toedieningsregistratie. 
Het elektronisch verpleegkundig dossier is ook voorzien van een temperatuurlijst 
en de decubitusregistratie. In de temperatuurlijst worden afzonderlijke metingen 

Organisatie  

Het Westfriesgasthuis is een regionaal ziekenhuis in 

Hoorn met een opleidingsfunctie. Het ziekenhuis biedt 

een gevarieerd en compleet pakket aan zorg. Samen-

werkingsverbanden bestaan met zowel perifere als 

academische ziekenhuizen in de provincie. Ook wordt 

grote nadruk gelegd op goede samenwerking met de 

1e lijn, met de thuiszorg, verzorgingshuizen en ver-

pleeghuizen en met andere transmurale dienst-

verleners. In het ziekenhuis staan gastvrijheid en 

kwaliteit hoog in het vaandel. Er is oog voor de 

belangen van de individuele patiënt. Het Westfries-

gasthuis heeft een beschikbare capaciteit van 370 

bedden; de erkende capaciteit bedraagt 530 bedden. 

 
 
 
“Verpleegkundigen tevreden met het EVD. 

Invoering van het EVD is uitermate geruisloos 

verlopen. Alle verpleegkundigen waren binnen 

6 maanden over op het nieuwe systeem.“ 

Jos van Rooden, senior verpleegkundige      
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Chipsoft 
ChipSoft is een innovatief Nederlands softwarehuis 
volledig gericht op het bieden van ICT-oplossingen 
voor de gezondheidszorg. ChipSoft is als ZIS- en EPD-
leverancier marktleider in Nederland. Als eerste soft-
warehuis heeft ChipSoft in 2009 een 4e generatie EPD 
op de markt gebracht. Het ZIS/EPD van ChipSoft heet 
CS-EZIS.Net en is een op Microsoft .Net gebaseerd 
zorginformatiesysteem dat technologisch klaar is voor 
het volgende decennium. De zeer complete en diverse 
functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit 
zijn de pijlers waarop ChipSoft al meer dan 20 jaar 
zorginstellingen automatiseert. 



 

 

 
Eisen    
- op elk moment vanaf elke plaats informatie inzien 

- informatie op gestructureerde manier vastleggen 

- informatie afstemmen op rol van de gebruiker 

- genereren van managementinformatie 

 

 
 
Voordelen    
- metingen, aanvragen en uitslagen op elke 

werkplek digitaal beschikbaar 

- medische verslaglegging direct in EPD vastgelegd 

- klinische medicatie wordt uitgebreid met uitzet- 

en toedieningsregistratie 

- activiteitenplan 

 
 
 
 

Producten    
Microsoft Windows Server 2003 

Microsoft SQL Server 2005 

Microsoft Visual Studio .NET 
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(zoals vochtbalans, temperatuur, medicatie, gewicht en lengte, pols en bloeddruk) 
met elkaar gecombineerd in duidelijke grafieken. De decubitusregistratie 
ondersteunt verpleegkundigen in de zorg voor patiënten waarbij (tekenen van) 
doorligwonden zijn geconstateerd. 
 
Activiteitenplan 
Een uniek onderdeel van het verpleegkundig dossier is het nieuwe activiteitenplan 
(in de vorm van een kalender). Dit is een combinatie van een werklijst en een 
planning, waarin de verpleegkundige elke dag voltooide taken afvinkt, 
rapportages toevoegt, vragenlijsten invult, orderaanvragen doet (bijvoorbeeld aan 
röntgenafdeling of laboratorium) en scores invult omtrent de gesteldheid van de  
patiënt. De arts en verpleegkundige beheren dit activiteitenplan zelf.  
 
De arts en de verpleegkundige werken met hetzelfde activiteitenplan, maar 
hebben verschillende bevoegdheden. De arts zet voornamelijk orders voor de 
verpleegkundige uit, zoals medische opdrachten, en bepaalt welke onderzoeken 
moeten worden aangevraagd. Er kan naar wens gebruik worden gemaakt van een 
volledig voorgedefinieerd activiteitenplan, maar het plan is ook eenvoudig 
aanpasbaar en uitbreidbaar. 
 
CS-EZIS.Net 
Het elektronisch verpleegkundig  
dossier is een specifieke inrichting  
binnen CS-EZIS.Net van ChipSoft.  
Het CS-EZIS.Net is ontwikkeld om  
in een Microsoft Windows omgeving  
te draaien. Voor de gegevensopslag wordt een Microsoft SQL Server database 
gebruikt. Voor test- en ontwikkelondersteuning wordt een webapplicatie gebruikt 
die is ontwikkeld in Microsoft Visual Studio.  
 
 
 
 
   
 
  
 

Disclaimer 
De in dit voorbeeld genoemde oplossingen kunnen van toepassing zijn 
op andere bedrijven en instellingen. De resultaten zijn echter afhankelijk 
van diverse aspecten, die bij andere bedrijven en instellingen sterk 
kunnen verschillen met het hier beschreven voorbeeld. 
 
 


