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Context

De gezondheidszorg staat voor grote veranderingen, zowel in de eerste lijn als in de ziekenhuiszorg

In 2015 heeft de federale regering in samenwerking met de deelstaatregeringen een tweede e-

Gezondheidsplan geintroduceerd. Het doel is om het gebruik van technologie in de gezondheidszorg

te promoten en nog verder te doen toenemen. Het e-Gezondheidsplan bestaat uit 20 actiepunten

gaande van elektronische voorschriften en mobile health (mHealth) tot administratieve

vereenvoudiging en de implementatie van Elektronische Patientendossiers (EPD) in ziekenhuizen.

Niettegenstaande enkele niet te verwaarlozen nieuwe risico's, hebben EPD's verschillende voordelen

voor zowel de zorgverlener als de patient, De informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling

en tussen zorgverlener en pati€nt kan bijvoorbeeld in belangrijke mate toenemen dankzij de

invoering van gestandaardiseerde, kwalitatieve informatie. Daarnaast hebben EPD's het potentieel

om de kwaliteit van de verleende zorg en de pati€ntveiligheid te verbeteren, maar ook de toegang

tot de gezondheidszorg te waarborgen en zelfs te verbeterenr.

AZ Delta is een fusieziekenhuis, ontstaan op l januari 2015, met vier campussen. Op l januari 2018

zal het Sint-Rembertziekenhuis van Torhout ook geintegreerd worden in AZ Delta. Vanaf dat moment

zijn er vijf ziekenhuiscampussen. Met het oog op de verdere professionalisering van de

ziekenhuiswerking en in het kader van het e-Gezondheibsplan werd, na een procedure in het kader

van de wetgeving op de overheidsopdrachten, de gunning voor de volledige implementatie van een

EPD gegeven aan ChipSoft. De gebruikers van het EPD werden, via diverse fora, uitgebreid betrokken

bij het toewijzingstraject van HiX. In Nederland heeft HiX een marktaandeel van ruim 600lo in de

ziekenhuissector. Diverse ziekenhuizen zijn er met HiX op weg naar een EMRAM (Electronic Medical

Record Adaption Model) 7 stage (cfr HIMSS Europe), de hoogste score inzake ICT-implementatie.

Tussen AZ Delta en ChipSoft werd contractueel een voorbereidingstraject vastgelegd met het oog op

de volledige en gelijktijdige implementatie van HiX in alle ziekenhuiscampussen op 20 april 2018, ter
vervanging van de huidige, gefragmenteerde applicaties. Het zal voor het eerst in Vlaanderen zijn

dat een dermate massieve transitie, in 66n beweging in een ziekenhuis, gerealiseerd wordt.

Deze niet-gefaseerde implementatie biedt een unieke mogelijkheid om de impact van de invoering

van een EPD in een ziekenhuiscontext te analyseren vanuit het perspectief van zorgprofessionals,

werkprocessen en pati€ntveiligheid.

In tweede instantie en indien haalbaar binnen de onderzoekscontext zal er ook een impactanalyse

van HiX vanuit het transmuraal zorgtraject van de patient gebeuren, uiteraard in goede afstemming

met de eerste lijn.

l Nguyen, L., Bellucci, E., & Nguyen, L. T. (2014). Electronic health records implementation: An evaluation of
information system impact and contingency factors. INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS,
83(1 1 ), 779 -796. doi : 1 0. 1 016/j. ij med inf. 20 14.06.0 1 1



1. Nummer van het onderzoek

TBD

2. Titel van het onderzoek

Impactanalyse van de imptementatie van een geintegreerd elektronisch pa1enrcndossier (EPD) in

een ziekenhuis op de gebruikers, de werkprocessen en de patiEntveiligheid.

3. Principe van het onderzoek

Voorliggend onderzoek is praktijkgericht en wil een bijdrage leveren aan een verandering van een

bestaande praktijksituatie in AZ Delta, zijnde gefragmenteerde ICT-systemen voor de

medische/zorgpraktijk. Hierdoor is er een hypotheek op de efficientie van de zorgprocessen door

tijdsverlies, hetgeen ten koste gaat van de beschikbare tijd voor de medische/zorgpraktijk, maar zijn

er ook potenti€le risico's voor de veiligheid van de pati€nt.

De hypothese na de verandering kan als volgt samengevat worden: door de ingebruikname van een

geintegreerd, elektronisch pati€ntendossier (EPD), waarin de diverse aspecten van de zorgprocessen

door de gebruikers worden vastgetegd in een geintegreerde, software omgeving, met expliciete

aandacht voor de pati€ntveitigheid, wordt een verbetering beoogd vanuit de perspectieven van de

gebruikers, de werkprocessen en de pati1ntveiligheid.

4, Doelstellingen van het onderzoek

Het onderzoek wil de impact van de veronderstelde verandering objectiveren, vanuit verschillende

perspectieven:

Primaire doelstelling

Perce ptie e n acce ptati e g eb ru i ke rs

Het identificeren en analyseren van de verschillende factoren die de aanvaarding van HiX

door de artsen en medewerkers van AZ Delta beinvloeden aan de hand van een aan de

context aangepast technologie acceptatie model . De nadruk wordt hierbij gelegd op de

mogelijke rol van administratieve vereenvoudiging in dit aanvaardingsgedrag. Bovendien zal

ook bijzondere aandacht worden besteed aan de mogelijke invloed van de leidinggevende op

dit aanvaardingsgedrag.

Impact op de werkprocessen (efficientie)

Het aankopen en implementeren van HiX is een aanzienlijke investering vanwege AZ Delta.

Hiervoor werd een "business case" uitgewerkt. Dit onderdeel van de studie zal nagaan wat

de return on investment (ROI) is van HiX. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de

financidle impacts (bv. investeringskosten, loonkosten...) als de niet-financidle impacts (bv.

impact op patientveiligheid, extra tijd voor zorgt...). Bijzondere aandacht gaat in dit luik uit

naar het analyseren van de effici€ntie van de werkprocessen van artsen en medewerkers van

AZ Delta, Dit gebeurt op basis van een'meting'van de werklast en analyse van de processen

v66r en na de implementatie van HiX. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Euslness Process

Modeting and Notation (BPMN) en het Standaard Kosten Model (SKM), Uit deze analyse kan

bovendien ook afgeleid worden of er ten gevolge van de implementatie van het EPD meer
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tijd aan de zorgtaken besteed kan worden dan voorheen. Vervolgens worden de baten van

deze extra tijd voor zorg becijferd zowel voor de patient als voor het ziekenhuis.

De analyse van werkprocessen zal ondersteund en versterkt worden door het gebruik van

(geanonimiseerde) retrospectieve data uit informatiesystemen die het procesverloop van een

pati€nt beschrijven. Voor de implementatie van HiX is deze data afkomstig uit de

gefragmenteerde informatiesystemen van het ziekenhuis, na de implementatie betreft dit
data uit HiX. Op basis van deze data zal op een geaggregeerd niveau op zoek gegaan worden

naar patronen in het procesverloop. Voorts wordt het mogelijk uitspraken te doen over

duurtijden van activiteiten, opgelopen wachttijden en doorlooptijden van een grote groep

patiEnten. Om dit te illustreren wordt hieronder een vereenvoudigde versie van het proces

dat een patient doorloopt op de spoedgevallendienst beschouwd, De data uit
informatiesystemen beschrijven gebeurtenissen gerelateerd aan het procesverloop van een

(geanonimiseerde) patient. Door deze gebeurtenissen te aggregeren over een groot aantal

pati€nten, kunnen inzichten verworven worden zoals weergegeven middels de visualisatie

van het procesmodel.
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Impact op patientueiligheid

Data analyse vanuit het perspectief pati€ntveiligheid, voor en na de implementatie. Er

wordt hierbij gebruik gemaakt van bestaande data zoals beschikbaar in de cel

dataverwerking van AZ Delta, Hieromtrent zal er een specifiek data algoritme ontwikkeld

worden, dat haalbaar en klinisch relevant is'

Er zal een nieuwe veiligheidscultuurmeting in AZ Delta worden uitgevoerd in het voorjaar

van 2019. Verwacht mag worden dat de implementatie van HiX dan volledig is en dat

alle functionaliteiten operationeel zijn. Dit is voor de ingebruikname van de nieuwe

campus in Rumbeke. Dit is geen additionele meting aangezien deze voorzien is in het

huidige FOD contract inzake patientveiligheid en er vergelijking gemaakt kan worden met

de meting die hieromtrent in najaar 2017 werd uitgevoerd.

Gerichte observaties door onderzoekers, voor en na de implementatie van HiX:

methodiek nog verder uit te werken en mede te kaderen in de haalbaarheid en impact

van de andere aspecten van het onderzoek.

De focus kan in de loop van het onderzoek (dus in tweede instantie) tevens gericht

worden op de veiligheid van het transmuraal zorgtraject, in goede afstemming met de

eerste lijn. Dit is maar mogelijk als de eerste onderzoeksfase op een onderbouwde en

haalbare wijze gerealiseerd kan worden. Liever een beperkte scoop met grondige

inzichten dan een te brede focus.

Belangrijke secundaire doelstellingen

Perce ptie e n acce ptati e g eb ru i ke rs

Het identificeren van de doorslaggevende factoren die de acceptatie van HiX door artsen en

medewerkers positief en negatief beinvloeden kan een ziekenhuis in staat stellen om beter

in te spelen op de noden van artsen en medewerkers. De acceptatie van een (nieuwe)

technologie door gebruikers in een zorgcontext is bovendien een belangrijk onderdeel van

de (werk)tevredenheid van deze gebruikers, Belangrijk is hieromtrent ook de impact van de

opleiding voor HiX te evalueren.

Impact op de werkprocessen (efficientie)

Momenteel ontbreken evidence-based resultaten van de impact van een EPD op de

administratieve lasten en de werkprocessen in een ziekenhuiscontext. In het kader van het

e-Gezondheidsplan, kunnen de resultaten van dit onderzoek echter het potentieel van EPD's

onderbouwen en ondersteunen, Op die manier wordt bijgedragen aan een maatschappelijk

draagvlak voor het gebruik van technologie in de gezondheidszorg. Voorts maakt het

bestuderen van (geanonimiseerde) retrospectieve data uit HiX het mogelijk inzicht te

verwerven in het potentieel van een EPD om de analyse van werkprocessen te ondersteunen.

I m pact op pati €ntvei I i g hei d

- HiX heeft belangrijke functionaliteiten met een toegevoegde waarde voor de

pati€ntveiligheid, bv, inzake de veiligheid van het medicatieproces, clinical decision

support systems, early warning systems, faciliteiten inzake checklijsten, het onderzoek
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zal zich ook richten op de wijze waarop 66n van deze functionaliteiten geimplementeerd

worden in de klinische praktijk, wat faciliterend en remmend is,.,, Omwille van

haalbaarheid en de noodzakelijke grondigheid kan hieromtrent maar 66n aspect

bestudeerd worden.

HiX beoogt een goede deling van informatie: het onderzoek zal dan ook gericht worden

op de impact van de briefing bij overdracht en transfer, voor en na de implementatie.

HiX heeft een belangrijk potentieel inzake het versterken van de patiEntveiligheid van

het transmuraal zorgtraject. In de tweede helft van het onderzoek zal er, in goede

afstemming met de eerste lijn, hieromtrent een eerste impactanalyse worden uitgevoerd.

HiX is een belangrijke enabeler voor het bekomen van een accreditatie, mede omdat de

patientveiligheid daarbij extern getoetst wordt. AZ Delta streeft naar een accreditatie

doorJCI voor eind 2018. Er gebeurde een tussentijdse meting van de accreditatiestatus

in het voorjaar van 2Ot7. De voortgang van het accreditatietraject en de toegevoegde

waarde van HiX zal daarbij ook getoetst worden, Gerichte interviews zullen een onderdeel

zijn van deze benadering.

5. Type onderzoek

Voor het bepalen van de verschillende onderzoekbenaderingen wordt gebruik gemaakt van het

conceptueel kader dat ontwikkeld werd door Verschuren P. en Doorewaard H. in het boek: het

ontwerpen van een onderzoek (Lemma, 2003).

Survey: voor het evalueren van de acceptatie van HiX bij de gebruikers zal gebruik

gemaakt worden van een vragenlijst, die longitudinaal opgevolgd wordt. In lijn met de

inzichten van G, Verra (Methodenleer, Lemma, 2001) zal er een beschrijvend luik zijn

binnen de survey en een verklarend deel, mede in interactie met de casestudy.

Casestudv: voor het evalueren van de effici€ntie, vanuit het perspectief van de

gebruikers en van de organisatie, voor en na de implementatie van HiX. Hierbij zullen

gerichte interviews gebruikt worden, evenals observatie van de klinische praktijk,

mogelijks aan te vullen met focusgroepen. In tweede instantie zal hierbij ook de scoop

gericht worden op de veiligheid van het transmuraal zorgtraject, in goede afstemming

met de eerste lijn.

Gefundeerde theoriebenaderino: studie naar mechanismen die meespelen tijdens de

implementatie van het EPD, met focus op langdurig gebruik (sustainability)

Bureauonderzoek: bij het analyseren van de data inzake patientveiligheid, voor en na de

implementatie van HiX

Workshops: zowel voor de impact op de werkprocessen als op de gebruikers zullen

workshops met artsen en medewerkers plaatsvinden. Een eerste reeks workshops zal

plaatsvinden voor de implementatie van HiX en een tweede reeks na implementatie. In

de eerste reeks workshops zullen artsen en medewerkers de kans krijgen om feedback

te geven op de survey, wat de onderzoekers toestaat deze te valideren. Deze reeks

workshops zullen daarnaast ook toelaten om praktische afspraken te maken tussen de

onderzoekers enerzijds en de artsen en medewerkers anderzijds met betrekking tot de

7



observaties die zullen gebeuren in het kader van de impact op de werkprocessen. Met

de workshops na implementatie wordt beoogd om de resultaten die voortkomen uit de

survey en de casestudy te kaderen en te bespreken. Daarnaast zullen de onderzoekers

feedback voorzien met betrekking tot de interne organisatie en performantie van

processen.

6. Opzet van het onderzoek (methodologie)

Terminologie

AZ Delta bestaat uit 32 medische diensten die patienten onderzoeken en behandelen in diverse

verpleegafdelingen, dagklinieken, medisch-technische afdelingen en specifieke eenheden zoals

spoedgevallen, intensieve zorgen, operatiekwartier enz. De medische diensten worden geleid door

een medisch diensthoofd (ongeveer 40 in totaal) en zijn samengevoegd in een clusterstructuur die

geleid wordt door een medisch codrdinator en een zorgmanager. Elke afdeling, dagkliniek of

specifieke eenheid wordt geleid door een hoofdverpleegkundige.

Dit onderzoek gaat uit van 4 onderzoekseenheden: ambulante praktijk, hospitalisatiediensten,

dagklinieken en specifieke eenheden, steeds vanuit vijf ziekenhuiscampussen. Elk van deze

onderzoekseenheden bestaat vervolgens uit subonderzoekseenheden, Zo heeft de dienst gastro-

enterologie bijvoorbeeld een ambulante praktijk op alle campussen/ specifieke

hospitalisatiecapaciteit, dagkliniek en een afdeling endoscopie. Deze vormen bijgevolg de

subonderzoekseenheden van de dienst gastro-enterologie.

Deze structuur kan als volgt worden samengevat:

- Ambulante praktijken: raadplegingen en medisch -technische diensten

- Hospitalisatiediensten: diverse vormen

- Dagklinieken: diverse vormen

- Specifieke entiteiten, zoals operatiekwartier, spoedgevallen, intensieve zorgen,

interventionele cardiologie, endoscopie,...

Instrumenten

Vragenlijst op basis van een technologie acceptatie model

Technologie acceptatie modellen (technology acceptance models) vinden hun oorsprong in de sociale

psychologie en hebben als doel het acceptatiegedrag van technologie door gebruikers in de

werkomgeving te voorspellen en te verklaren, Dergelijke modellen veronderstellen dat de

aanvaarding en het gebruik van een technologie door gebruikers beinvloed worden door vooraf

bepaalde variabelen, Deze variabelen worden gemeten aan de hand van stellingen (items) door

middel van een vragenlijst. Het voordeel van deze modellen is hun robuustheid, waardoor ze, na

eventuele aanpassingen, in verschillende contexten gebruikt kunnen worden. Het onderzoeksmodel

van deze studie is gebaseerd op de lJnified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)'

Dit model werd aangepast om in de context van de implementatie van HiX in het AZ Delta gebruikt

te kunnen worden en aan onze onderzoeksdoelen te beantwoorden. De onderstaande figuur is een
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schematische weergave van het technologie acceptatie model dat in AZ Delta gebruikt zal worden.

Op basis van dit model wordt vervolgens een vragenlijst ontwikkeld en opgesteld, waarbij de

variabelen telkens gemeten worden aan de hand van 3 tot 4 eenvoudige stellingen (items). De

respondenten geven vervolgens aan in welke mate ze akkoord zijn met de stellingen aan de hand

van een 7-punten Likertschaal, gaande van helemaal niet akkoord tot helemaal akkoord.

Technologlcal Context

I

lndlvidual Context

I

I

I

,

I

I

I

II
II
tl

Esturnol Variubles

Age Gender Experience Leadership Profession

BPMN

Een eerste stap in het analyseren van de impact van HiX op de efficientie van de werkprocessen in

AZ Delta is het in kaart brengen en visualiseren van deze werkprocessen. Hiervoor wordt gebruik

gemaakt van Euslness Process Modeling and Notation (BPMN). BPMN wordt gehanteerd om processen

op een duidelijke wijze te vast te leggen en te visualiseren, Het gebruik van deze ISO-gecertificeerde

standaard maakt een eenduidige communicatie mogelijk aangezien het op uniforme wijze de

betekenis van de componenten van een procesmodel vastlegt. Het uitgetekende procesmodel vormt
bijgevolg de basis voor de uit te voeren analyses van de werkprocessen v66r (As-Is) en na (To-Be)

de implementatie van HiX.

SKM

De volgende stap is het toewijzen van out-of-pocket kosten en tijdsbestedingen aan de verschillende

activiteiten in de door BPMN gemodelleerde werkprocessen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het

Standaard Kostenmodel (SKM). Het SKM werd initieel gebruikt om reguleringskosten te

monetariseren, maar wordt sinds kort door de onderzoeksgroep Economie en Beleidsmanagement

van de UHasselt ook toegepast om de kosten van zorgprocessen in kaart te brengen. Met het SKM

worden zowel de werkprocessen v66r (As-Is) als na (To-Be) de i.mplementatie van HiX

gemonetariseerd en geanalyseerd. Het verschil in monetaire termen tussen beide werkprocessen is

9

Attitude toward

System (ATT)

Attitude toward
Technoiogy

(ATTGen)

iob Satisfaction
(ls)

Symbolic

Adoption ISA)

Effort Expectancy

(EE)

Performance
Expectancy (PE)

Administration
(AD)

lnformation

Quality (lQ)

Social Influence
(sl)

Facilitating
Conditions (FC)

lmple me ntotlon Context

I

I

Training
(TR)



bijgevolg de effici€ntiewinst ten gevolge van de implementatie van HiX. Voor meer informatie

omtrent het SKM wordt verwezen naar bijlage 1.

Observaties

De onderzoekers zullen de artsen en medewerkers observeren bij het uitvoeren van administratieve

handelingen. Het doel van deze observaties is tweevoudig. Allereerst zullen deze observaties als

basis/aanvulling dienen voor het in kaart brengen van de verschillende werkprocessen binnen de

bestaande zorgpaden (horizontale focus) en het identificeren van de activiteiten van artsen en

medewerkers die in meerdere zorgpaden actief zijn (verticale focus)'

Daarnaast vormen deze observaties de input voor het SKM door het meten van de tijdsbesteding die

gepaard gaat met het uitvoeren van administratieve handelingen in de geselecteerde werkprocessen.

De onderzoekers zullen tijdens het observeren namelijk chronometreren hoeveel tijd elke handeling

in beslag neemt. Voor een uitgebreide uiteenzetting met betrekking tot deze observaties wordt

verwezen naar'Procedure en betrokkenen'.

Procesanalyse op basis data uit informatiesystemen

De analyse van de werkprocessen wordt ondersteund door het gebruik van retrospectieve data uit

informatiesystemen die het procesverloop van een patient beschrijven. Dit maakt het mogelijk

inzichten te verwerven in het procesverloop, bijvoorbeeld met betrekking tot de duurtijden van

activiteiten en doorlooptijden van patienten. De data zal geanonimiseerd worden alvorens deze aan

het onderzoeksteam ter beschikking wordt gesteld opdat de data geen connectie meer bevat naar

identificeerbare pati€nten, artsen of medewerkers. Dit wordt bewerkstelligd door

identificatienummers van patienten, artsen of medewerkers te vervangen door een willekeurig getal

alvorens data getransfereerd wordt naar het onderzoeksteam, Voor de verwerking van deze data zal

hoofdzakelijk gebruik gemaakt worden van de programmeertaal R. Deze keuze vloeit voort uit de

uitgebreide functionaliteiten voor dataverwerking en statistische analyse die door R geboden worden.

Instrumenten inzake impact patientveiligheid

Defini€ren van de klinische data set die voor en na de implementatie gebruikt zal worden.

Opvolgen van de pati€ntveiligheidscultuur aan de hand van de vertaalde en gevalideerde

Hospital Survey on Patient Safety Culture, een instrument dat in alle Belgische

ziekenhuizen gebruikt in het kader van het contract met de FOD Volksgezondheid.

Ontwikkelen van een methodiek voor gefundeerde theorieontwikkeling inzake acceptatie

en implementatie van een EPD voor het verbeteren van de pati€ntveiligheid in de

klinische praktijk.

Observatie inzake toepassing van bepaalde procedures inzake patientveiligheid.

In tweede instantie en indien de ambities van de eerste fase gerealiseerd kunnen

worden: in interactie met de eerste lijn inzichten ontwikkelen voor het verbeteren van

de veiligheid van het transmuraal zorgtraject van de pati6nt, met maximale valorisatie

van de rol van de pati€nt hierbij.
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Procedure en betrokkenen

Perceptie en acce ptatie gebrui kers

Voordat de impact op de gebruikers gemeten kan worden, zal een eerste reeks workshops

plaatsvinden met artsen en medewerkers om de opgestelde vragenlijst te valideren. Artsen en

medewerkers hebben hierbij de mogelijkheid om feedbackte geven op de verschillende elementen

van de survey (vraagstelling, complexiteit, timing...). De onderzoekers zullen de vragenlijst

vervolgens herwerken rekening houdende met de verkregen feedback,

Na validatie van de vragenlijst zal de impact van HiX op de artsen en medewerkers van het AZ Delta

hiermee worden gemeten, Dit zal op verschillende momenten in de tijd (longitudinaal) gebeuren. De

eerste meting (T1) vindt plaats nadat de artsen en medewerkers hun trainingssessie over het gebruik

van HiX hebben ontvangen. Deze meting betreft een voorspelling van het aanvaardingsgedrag van

artsen en medewerkers en moet bijgevolg plaatsvinden v66r de implementatie van HiX. We voorzien

deze bevraging in de periode februari-maart 2018.

De volgende drie metingen (f2, T3 en T4) trachten het aanvaardingsgedrag van de artsen en

medewerkers te verklaren en vinden bijgevolg allemaal plaats na de implementatie van HiX, We

voorzien hiervoor bevragingen in de periodes mei-juni 2018 (1 maand na implementatie),

september-oktober 2018 (6 maanden na implementatie) en april 2019 (t2 maanden na

implementatie).

De vier metingen bestaan telkens uit het invullen van een elektronische vragenlijst door de artsen

en medewerkers van de subonderzoekseenheden van het AZ Delta opgenomen in de steekproef. De

selectie van deze steekproef wordt verder toegelicht in punt 7 'Inclusie- en Exclusiecriteria'.

Bij longitudinaal onderzoek is het van essentieel belang dat dezelfde respondenten gevolgd worden

doorheen de tijd en dus op T1, f2, f3 en T4, Om anonimiteit te waarborgen zullen de antwoorden

van de respondenten geen connectie meer bevatten naar identificeerbare artsen of medewerkers.

Dit wordt bewerkstelligd door identificatienummers van artsen en medewerkers te vervangen door

een willekeurig getal alvorens de data getransfereerd wordt naar het onderzoeksteam, De

onderzoekers voeren hun analyses bijgevolg enkel uit op basis van deze willekeurige getallen, waarbij

zij het identificatienummer en bijgevolg de identiteit van de respondent niet kunnen achterhalen.

Het ziekenhuis is de enige actor die de link kan leggen tussen het personeelsnummer en het

willekeurige nummer, maar zij hebben geen toegang tot individuele antwoorden. Op die manier

worden de antwoorden van de vier metingen aan dezelfde respondent toegewezen en wordt tevens

de anonimiteit van de respondenten ten aanzien van beide actoren gewaarborgd.

Het is echter niet ondenkbaar dat er verschuivingen zullen plaatsvinden in de steekproeven op de

verschillende meetmomenten (T1, T2, T3 en T4). Redenen hiervoor zijn het verloop van artsen en

medewerkers en respondenten die niet meer aan het onderzoek wensen deel te nemen. Enerzijds is

het dus van belang om op T1 een voldoende grote steekproef te bevragen, zodat uiteindelijk minstens

350 artsen en medewerkers de vragenlijsten op de vier meetmomenten hebben doorlopen.

Anderzijds kunnen de antwoorden van de respondenten die na T1 niet meer wensen deel te nemen

aan het onderzoek gebruikt worden als controlegroep. Deze antwoorden kunnen namelijk vergeleken
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worden met de antwoorden op T1 van de respondenten die participeren in alle metingen. Daarnaast

zullen doorheen de verschillende meetmomenten ook nieuwe artsen en medewerkers in de

geselecteerde subonderzoekseenheden beginnen te werken. Deze zullen worden opgenomen in de

steekproef en tevens als controlegroep behandeld worden. Hun antwoorden kunnen namelijk

vergeleken worden met de antwoorden van de respondenten die de implementatieprocedure en de

daarmee gepaard gaande problemen of frustraties wel hebben meegemaakt. Om dit onderzoeksluik

af te sluiten zullen de resultaten van de survey gepresenteerd en besproken worden in een tweede

reeks workshops met artsen en medewerkers. Dit geeft de mogelijkheid aan de onderzoekers om

verklaringen te vinden voor de bekomen resultaten van de survey.

Impact op de werkprocessen (efficientie)

De analyse van de impact van HiX op de (effici€ntie van de) werkprocessen bestaat uit twee luiken:

een top-down analyse en een bottom-up analyse. In de bottom-up analyse wordt de efficidntie en

effectiviteit van enerzijds de informatiestromen doorheen een beperkt aantal zorgpaden en

anderzijds de informatiestromen vanuit artsen en medewerkers van enkele subonderzoekseenheden

(zie hiervoor punt 7'Inclusie- en Exclusiecriteria') in detail bestudeerd en de werkprocessen in kaart

gebracht met BPMN en het SKM, In de top-down analyse worden inschattingen gemaakt van de

effici€ntie van alle subonderzoekseenheden van het AZ Delta aan de hand van een vragenlijst.

Alvorens de impactanalyse plaatsvindt, zal een eerste reeks workshops (d.i. dezelfde workshops voor

implementatie met betrekking tot de perceptie en acceptatie gebruikers) worden georganiseerd met

artsen en medewerkers met als doel onderlinge afspraken te maken aangaande de observaties die

de onderzoekers zullen uitvoeren. Zo hebben artsen en medewerkers de mogelijkheid om aan te

geven waar de onderzoekers zich bijvoorbeeld het best opstellen om zo weinig mogelijk hinder te

veroorzaken.

A. Bottom-up analyse van administratieve lasten

De bottom-up analyse van de administratieve lasten door middel van het SKM en BPMN zal een

matrix structuur vertonen. We gaan horizontaal naar zorgpaden kijken waarbij de focus ligt op het

perspectief van de pati€nt, die gedurende zijn traject met verschillende zorgverstrekkers van

(mogelijks) verschillende afdelingen te maken krijgt. Hierbij is het doel om de administratieve

processen van 66n zorgpad te analyseren en te kijken in welke mate deze geimpacteerd zijn door

het gebruik van HiX. Daarnaast gaan we verticaal kijken naar de administratieve handelingen van

artsen en medewerkers die in meerdere zorgpaden actief zijn. Hierbij vertrekken we vanuit het

perspectief van de zorgverstrekker en worden de administratieve handelingen van de

zorgverstrekker centraal gesteld. De combinatie van de horizontale focus op zorgpaden en de

verticale focus op de artsen en medewerkers geeft ons een matrixstructuur van administratieve

processen. Dit laat toe om tot een optimale analyse van de impact van HiX op werkprocessen en

administratieve lasten te komen. Voor een visuele voorstelling van deze matrix-structuur wordt

verwezen naar punt 7 'Inclusie- en Exclusiecriteria'.

Om de bottom-up impact van HiX te bepalen worden enerzijds de informatiestromen van een beperkt

aantal zorgpaden (van diverse subonderzoekseenheden) in kaart gebracht met BPMN en de

administratieve lasten gemeten met het SKM, zowel v66r (As-Is) als na (To-Be) de implementatie
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van HiX. Deze analyse vertrekt vanuit het perspectief van de pati€nt en houdt in dat een patient

gevolgd wordt vanaf het moment dat zijlhij het AZ Delta binnenstapt (i.c, moment of entry) totdat
zijlhij het AZ Delta weer verlaat (i.c. moment of exit). Gedurende deze periode wordt de

informatiestroom in kaart gebracht, niet enkel de informatie waarmee de pati€nt direct in aanraking

komt, maar ook de achterliggende informatiestroom binnen het ziekenhuis. Welke informatie wordt

op welk moment opgevraagd, opgezocht, verwerkt, aangepast en/of opgeslagen. Dit laat toe om de

hele informatieketen met betrekking tot de geselecteerde zorgpaden in kaart te brengen.

Naast de analyse die vanuit het perspectief van de patient vertrekt, willen we ook het perspectief

van de artsen en medewerkers bestuderen. Hiervoor worden de informatiestromen gerelateerd aan

de activiteiten van vooraf geselecteerde artsen en medewerkers van enkele subonderzoekseenheden

in kaart gebracht met BPMN en gemonetariseerd met het SKM, en dit zowel v66r (As-Is) als na (To-

Be) de implementatie van HiX.

Voor beiden is een inschatting van de tijdsbesteding van elke administratieve handeling in de

geselecteerde werkprocessen noodzakelijk. Zowel bij het in kaart brengen als het meten van de

tijdsbesteding van deze activiteiten worden de artsen en medewerkers door de onderzoekers

geobserveerd. Om een betrouwbare inschatting van deze tijdsbestedingen te bekomen worden de

activiteiten minstens tien tot vijftien keer (dit houdt in op verschillende tijdstippen en bij
verschillende uitvoerders) gechronometreerd. Het is niet de bedoeling om na te gaan welke

medewerker, welke administratieve taak meer effici€nt kan uitvoeren, De bedoeling is om een

gemiddelde inschatting van tijd per administratieve handeling te bekomen. Naast manuele

tijdsmetingen zal nagegaan worden of (geanonimiseerde) retrospectieve data uit informatiesystemen

bijkomende inzichten kan genereren omtrent bv. de duurtijd van bepaalde handelingen of de

wachttijden van pati€nten (cf. punt 6'Procesanalyse op basis data uit informatiesystemen'). Hiertoe

zal in nauw overleg getreden worden met de dienst dataregistratie van AZ Delta.

Op basis van de uitgevoerde v66r- en nametingen kan tevens in kaart gebracht worden hoeveel extra

tijd voor zorgtaken er door HiX vrijgemaakt wordt. Het doel is om na te gaan hoeveel de

administratieve last gewijzigd is voor en na implementatie van HiX, alsook een inschatting te krijgen

van de totale tijd die artsen en medewerkers besteden aan administratieve taken voor en na

implementatie van HiX. Het is uiteraard niet de bedoeling om een uitspraak te doen over de effici€ntie

van artsen en medewerkers of resultaten van onderlinge personen te vergelijken.

Nadien wordt een tweede reeks workshops (d,i, dezelfde workshops na implementatie met betrekking

tot de Perceptie en acceptatie gebruikers) voorzien waar de resultaten zullen worden voorgesteld

aan artsen en medewerkers tijdens een korte presentatie. Op deze manier krijgen de artsen en

medewerkers zicht op de interne organisatie en performantie van hun processen, waar er na

implementatie van HiX nog potentieel tot verbetering mogelijk is, enz, Tijdens deze workshops zal

ook uitgebreid de tijd worden genomen om de resultaten met artsen en medewerkers te bespreken

en te verklaren.
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B. Top-down benadering

De bottom-up benadering is tijdsintensief en laat toe om in detail de administratieve lasten van

processen in kaart te brengen, Maar door beperkte middelen is het niet mogelijk om dit voor alle

subonderzoekseenheden uit te voeren, Daarom vullen we de bottom-up analyse aan met een top-

down analyse. Dit houdt in dat we een online vragenlijst (Qualtrics software) verspreiden om de

globale administratieve lasten in te schatten. Hiervoor maken we gebruik van het'general red tape'

en'personnel red tape' kader dat is opgesteld door Rainey, Pandey, and Bozeman (1995). Deze

vragensets laten toe om op geaggregeerd niveau na te gaan in welke mate de subonderzoekseenheid

van de respondent met administratieve taken bezig is. Kort samengevat is het de bedoeling om na

te gaan hoeveel procent van de tijd de gemiddelde arts/medewerker van de subonderzoekseenheid

bezig is met administratieve taken, dan wel directe zorg gerelateerde taken. Deze vragensets worden

ingevuld door dezelfde geselecteerde respondenten als in de bevraging omtrent acceptatie en gebruik

van HiX. Op deze manier kan de globale besparing aan administratieve lasten voor het AZ Delta als

geheel ten gevolge van de implementatie van HiX in kaart worden gebracht. Deze informatie is ook

nodig om de baten van extra tijd voor zorgtaken te bepalen. Deze baten worden zowel ingeschat

met behulp van de resultaten van de bottom-up als top-down analyse en de desbetreffende

workshops.

I m pa ct op pati €ntvei I ig heid

- De data set wordt, onder supervisie van de cel databeheer van AZ Delta, toegepast op

de volledige databank van AZ Delta.

- Alle zorgprofessionals (en dus daarmee ook de toekomstige gebruikers van HiX) worden

uitgenodigd om deel te nemen aan de periodieke meting van de patientveiligheidscultuur

in het najaar van 2017 en het voorjaar 2019.

- In het kader van de casestudy en de gefundeerde theorie - ontwikkeling zullen gebruikers

uitgenodigd worden voor gerichte interviews en/of focusgroepen.

- Wanneer, in tweede instantie, de onderzoekscoop ook gericht kan worden op de

veiligheid van het transmuraal zorgtraject van de patient zal er evidente interactie en

afstemming zijn met de eerste lijn hieromtrent'

7, Inclusie en Exclusiecriteria

Selectieproces

Het doel van deze selectieprocedure is het identificeren van de subonderzoekseenheden van het AZ

Delta die zullen opgenomen worden in de steekproef van dit onderzoek. De start van het

selectieproces vindt in december 2017 plaats tijdens het overleg van de medische diensthoofden.

Tijdens dit overleg wordt het onderzoeksprotocol voorgesteld aan de medische diensthoofden. Hun

input en eventuele bezorgdheden worden meegenomen voor het finaliseren van het

onderzoeksprotocol. Door deze presentatie wordt tevens een draagvlak gecre€erd bij de medische

diensthoofden en trachten we een collectieve medewerking aan de drie onderzoeksluiken te
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bekomen. De finale versie van het onderzoeksprotocol wordt in januari 2018 een tweede maal

voorgesteld aan de medische diensthoofden.

Perce ptie e n acce ptati e g eb ru i ke rs

Om de subonderzoekseenheden voor dit luik te selecteren zal gebruik gemaakt worden van de

getrapte steekproef techniek, Deze techniek stelt de steekproef samen in verschillende fasen, waarbij
In elke fase een kleinere steekproef wordt samengesteld.

De eerste fase vindt plaats na de tweede presentatie aan de medische diensthoofden. Hierin zal een

korte vragenlijst verspreid worden onder de medische diensthoofden, die enerzijds betrekking heeft

op hun visie en verwachting ten opzichte van HiX en anderzijds betreffende hun bereidheid om deel

te nemen aan dit onderzoeksluik, Op basis van de korte bevraging wordt vervolgens een selectie
gemaakt van de medische diensthoofden waarvan de subonderzoekseenheden, verspreid over de vijf
ziekenhuiscampussen/ geincludeerd zullen worden in de steekproef. Daarbij wordt in deze selectie

rekening gehouden met de diversiteit aan onderzoekseenheden en subonderzoekseenheden en de

campussen waarop ze gevestigd zijn. Het doel is namelijk om een representatieve steekproef te

bekomen voor alle onderzoekseenheden en campussen. Bijgevolg zal getracht worden om medische

diensthoofden te selecteren met het oog op de inclusie van zowel subonderzoekseenheden die onder

ambulante praktijk, hospitalisatiediensten, dagklinieken als specifieke eenheden ingedeeld kunnen

worden op een vari€teit van campussen, Zo kan er eveneens gecorrigeerd worden voor geografische

verschillen en cultuurverschillen tussen campussen, Het AZ Sint-Rembert te Torhout, dat op l januari

2078 zal fusioneren met AZ Delta, is hier onder andere een interessant voorbeeld van.

Vervolgens zal in de tweede fase een geclusterde steekproef worden genomen. Hierbij zullen alle

subonderzoekseenheden, en bijgevolg alle artsen en medewerkers, van de geselecteerde

diensthoofden uitgenodigd worden om de elektronische vragenlijst in te vullen. Terugkerend naar

het voorbeeld van de dienst gastro-enterologie betekent dit concreet dat alle artsen en medewerkers,

zowel van de ambulante praktijken, de hospitalisatiediensten, de dagklinieken als de afdeling

endoscopie volledig worden bevraagd. Dit proces wordt samengevat in onderstaande figuur.
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40 medlsche
dlensthoofden

Korte bevraging

40 medische
diensthoofden

Selectlecrlterla:
- Sereldheld tot deelnemen;

- Houding t.o.v. CPD;

- campus/oIdetroekseenheld,
Geselecteerde medlsche

dlensthoofden

GeclusterdesteekProef - - - -

Alle subonderroekseenheden per

geselecteerd dlensthoofd worden
volledig bevraagd

LeSende:

Bereidheid tot deelnemen:

J: bereid tot deelnemen;

N: niet bereid tot deelnemen,

Houding t.o.v. EPD:

I PositievehoudinS;

f Neutralehouding;

I Negatieve houding.

Impact op de werkprocessen (effici€ntie)

Voor dit onderzoeksluik wordt een gelijkaardige selectiestrategie gehanteerd. In een korte

vragenlijst, ditmaal voor de leidinggevenden van alle subonderzoekseenheden, wordt enerzijds

gevraagd naar het volume aan informatiestromen op hun eenheid en anderzijds naar hun bereidheid

tot medewerking aan dit onderzoeksluik.

Gelet op de tijdsintensieve aard van het in kaart brengen en meten van werkprocessen met BPMN

en SKM, wordt voor de bottom-up analyse in dit onderzoeksluik echter een beperkt aantal

subonderzoekseenheden geselecteerd. Er wordt daarbij gestreefd naar het opnemen van zowel

subonderzoekseenheden met een hoog, gemiddeld als laag volume aan informatiestromen'
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Selectiebias wordt zoveel mogelijk vermeden door zoveel mogelijk medische diensthoofden en

leidinggevenden te overtuigen om deel te nemen. In samenspraak met de medische diensthoofden

worden vervolgens, verspreid over de geincludeerde subonderzoekseenheden, enerzijds een aantal

internationaal gevalideerde zorgpaden en anderzijds een 25 artsen en medewerkers geselecteerd

voor een gedetailleerde effici€ntieanalyse. Hierbij zal rekening gehouden worden met een

representatieve spreiding over zowel de verschillende onderzoekseenheden en campussen als de

internistische en chirurgische zorgpaden. De selectie van deze subonderzoekseenheden is tevens

bepalend voor het samenstellen van de retrospectieve datasets uit informatiesystemen die het

procesverloop van pati€nten beschrijven.
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Voor de top-down analyse wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk subonderzoekseenheden te

i ncluderen.

I m pa ct o p pati €ntvei I i g hei d

Er zijn hieromtrent geen in - of exclusiecriteria.

8. Totale duur van onderzoek (uitgedrukt in jaren

Vier jaar, gaande van februari 2018 t.e.m. februari 2O22
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9. Voorziene duur van het onderzoek per deelnemer

Perce ptie e n acce ptati e g eb ru i ke rs

Voor het invullen van de vragenlijsten op T1, T2,f3 en T4 wordt telkens gerekend op een responstijd

voor de respondenten van ongeveer 10-15 minuten.

Impact op de werkprocessen (efficientie)

A. Bottom-upbenadering

Zorgpaden en pati€nten

In deze benadering zal de pati€nt gevolgd worden doorheen haar/zijn zorgpad vanaf het moment

dat de patient in het ziekenhuis uitkomt tot op het moment dat de patient het ziekenhuis verlaat.

Hiervoor is echter geen direct contact met de pati€nt voor vereist, maar zal er wel een geinformeerde

toestemming gevraagd worden. Hetzullen enkel de artsen en medewerkers zijn wiens handelingen

gechronometreerd worden. Een korte interactie met de patient kan in sommige gevallen uiteraard

mogelijk zijn (bv. om duiding te geven bij het onderzoek), maar zal zoveel mogelijk vermeden

worden. Inzake de conceptuele opbouw van zorgpaden en de concrete uitwerking er van zal beroep

gedaan worden op Svin Deneckere die hieromtrent promoveerde aan de KUL en werkzaam is binnen

AZ Delta.

Artsen en medewerkers

Naast de pati€nten, zullen ook de artsen en medewerkers gevolgd worden bij het uitoefenen van hun

taken. We voorzien om elk van de artsen/medewerkers een dag te volgen. Dit kan eventueel

plaatsvinden in twee blokken van een halve dag. De arts/medewerker zal gevolgd worden door een

onderzoeker waarbij hun handelingen gechronometreerd zullen worden. De onderzoekers zullen de

arts/medewerker hier zo weinig mogelijk mee hinderen of ophouden. Na de werkdag zal telkens een

korte feedback sessie gepland worden waarbij de onderzoekers de mogelijkheid hebben om nog

enkele vragen te stellen over de geobserveerde administratieve handelingen. Deze sessie duurt

hoogstens 15 minuten.

Dienst dataregistratie

Zoals eerder beschreven, kunnen de analyses van de werkprocessen ondersteund worden middels

retrospectieve data uit informatiesystemen die het procesverloop van een patient beschrijven. Dit

betreft; (i) een dataset op basis van de gefragmenteerde applicaties voor de implementatie van HiX

en (ii) een dataset na de implementatie van HiX. Voor het extraheren van de ruwe data en het

anonimiseren van deze data is de betrokkenheid van de dienst dataregistratie van AZ Delta vereist.

Het onderzoeksteam zal immers enkel beschikken over geanonimiseerde data. Voorts heeft de dienst

dataregistratie wellicht een goed beeld inzake de betrouwbaarheid van bepaalde geregistreerde

gegevens. Aangezien het onderzoeksteam niet vertrouwd is met de informatiesystemen van AZ

Delta, is het niet mogelijk hier a priori een verwachte tijdsbesteding aan te koppelen. In dit kader

zal echter maximale efficientie worden nagestreefd,
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B. Top-down benadering

Voor het invullen van de vragenlijsten wordt telkens gerekend op een responstijd van 10-15 minuten

Im pact op pati 1ntvei I i g heid

Het invullen van de vragenlijst voor de pati€ntveiligheidscultuur (najaar 20L7 en voorjaar

2019) duurt 15 a 20 minuten.

Gerichte interviews kunnen een half tot 66n uur duren.

Focusgroepen kunnen tot anderhalf uur duren.

De observaties worden uitgevoerd door de onderzoekers.

De data analyse is bureauwerk voor de onderzoekers,

Wanneer, in tweede instantie, de onderzoekfocus ook gericht kan worden op de veiligheid van

het transmuraal zorgtraject zal, in goede afstemming met de eerste lijn, aansluiting gezocht

worden met bestaande transmurale zorgpaden,

10. Voorzien aantal centra

Onder de scope van dit onderzoek vallen alle campussen van AZ Delta

11. Voorzien aantal deelnemers

Pe rce ptie e n a cce ptatie g eb ru i ke rs

Aangezien het om een longitudinaal onderzoek gaat, is een grote steekproef aangewezen. De

achterliggende redenen zijn de mogelijke uitval in het personeelsbestand ten gevolge van

pensionering, ziekte, overplaatsing... of niet meer willen deelnemen aan dit onderzoek. De

vooropgestelde steekproefgrootte is bijgevolg minimaal 450 artsen en medewerkers.

Impact op de werkprocessen (efficiEntie)

A, Bottom-up.

a. 25 artsen/medewerkers,

b. Enkele zorgpaden.

B. Top-down

a. Zoveel mogelijk subonderzoekseenheden (gelijkaardig aan eerste luik omtrent
perceptie en acceptatie door gebruikers).

I m pact op pati d ntvei I i g heid

Alle gebruikers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de periodieke meting van de

veiligheidscultuur.

In het kader van de casestudy en de gefundeerde theorieontwikkeling zullen een 25 e 30

artsen en medewerkers uitgenodigd worden voor gerichte interviews en/of focusgroepen.

12. Onderzoeksbehandelinq (type, doserinq, toedien ingsweg)

Er zijn geen onderzoeksbehandelingen, enkel het invullen van vragenlijsten, gerichte interviews en

focusgroepen en het openstaan voor observaties.
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13. Referentie behandelinq (type, dosering, toedieninqsweq)

Deze studie bevat geen controlegroep. Er is geen experimentele opzet met vergelijking tussen

cond ities,

14. Doeltreffendheidspa rameters: niet van toepassing

15. Veiligheidsparameters

Er zijn geen veiligheidsrisico's bij het uitvoeren van dit onderzoek'

Wel zal er grote zorgvuldigheid zijn in het kader van het verzekeren van de confidentialiteit van alle

gegevens.

16, Specifieke p rocedu res/vragenl ijsten/schal en

In het kader van voorliggend onderzoek worden volgende afspraken vastgelegd

Alle onderzoekers ondertekenen een formeel engagement inzake vertrouwelijkheid van alle

informatie waarmee ze in contact komen tijdens het onderzoek.

Alle data die gelinkt kan worden aan pati€nten, artsen of medewerkers wordt geanonimiseerd.

Voor alle observaties waarbij patienten betrokken zijn zal er een geinformeerde

toestemmingsprocedure gevolgd worden.

Onderzoeker JH zal niet deelnemen aan observaties, tijdsregistratie, interviews en

focusgroepen omwille van zijn bestaande professionele relatie met AZ Delta.

Na goedkeuring van het onderzoeksprotocol door de stuurgroep EPD, de medische directie, de

medische diensthoofden en de zorgdirectie van AZ Delta wordt het protocol voorgelegd aan

het medisch ethisch comit6 van AZ Delta en UHasselt.

Wanneer, in tweede instantie, de onderzoekscoop verruimd kan worden naar de focus van de

transmurale zorgtrajecten zal er hieromtrent, in samenwerking met de eerste lijn, een apart

onderzoeksprotocol worden uitgewerkt.

Perceptie en acce ptatie gebrui kers

Er wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten betreffende de acceptatie van HiX door de artsen en

medewerkers van AZ Delta, alsook enkele socio-demografische kenmerken. De variabelen van het

technologie acceptatie model worden gemeten aan de hand van items waarvoor een 7-punten

Likertschaal wordt gehanteerd gaande van helemaal niet akkoord tot helemaal akkoord.

Impact op pati1nten

Er wordt gebruik gemaakt van een geinformeerde toestemmingsprocedure voor alle observaties

waarbij pati€nten betrokken worden.

Impact op de werkprocessen (effici1ntie)

In aanvulling op BPMN en het SKM, wordt ook hier gebruik gemaakt van een vragenlijst. Wanneer

retrospectieve data uit informatiesystemen worden gebruikt die het procesverloop van een patient

beschrijven, worden deze geanonimiseerd. Dit impliceert dat de data die ter beschikking wordt
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gesteld van het onderzoeksteam geen connectie meer bevat naar identificeerbare patienten, artsen

of medewerkers.

I m pact op pati€ntvei I i g hei d

De gegevens uit de vastgelegde data set worden kwantitatief geanalyseerd en met volledige

anonimiteit verwerkt. Idem voor de gegevens uit de veiligheidscultuurmeting en de informatie uit de

verwerking van de interviews, focusgroepen en de observaties.

17. Schematische voorstelling van het onderzoek met indicatie van aantal deelnemers

Perceptie en acceptatie gebrui kers
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De dataset zal geanalyseerd worden, voor en na de implementatie van HiX, De analyse wordt
gemaakt van de observaties, de interviews en de metingen van de patientveiligheidscultuur.
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Bijlage 1: Informatiefiche Standaard Kostenmodel (SKM)

Doel

Het doel is om een gedetailleerde kostenberekening via het SKM uit te voeren van de administratieve

lasten voor de werkprocessen die met BPMN in kaart werden gebracht, Voor meer gedetailleerde

informatie over het SKM verwijzen we naar de "Handleiding voor het meten van administratieve

lasten en beheerskosten"z.

Methodiek

Zoals aangegeven in het protocol, zal de impact op de werkprocessen gebeuren aan de hand van het

Standaard Kosten Model (SKM). Om de lasten/kosten te meten worden in het SKM volgende

parameters gebruikt:

De tijdsduur = Trija

De tijdsparameter van een administratieve handeling stemt overeen met de tijd die een

gesprekspartner nodig heeft om die administratieve handeling uit te voeren, Er wordt daarbij

uitgegaan van een normale uitvoeringspraktijk. Bijvoorbeeld: Tijd voor het versturen van

een brief.

a

Het UUrtari€f = Puurtarier

Bij het uurtarief kunnen we een onderscheid maken tussen interne en externe tarieven.

Het interne tarief is bijvoorbeeld het uurtarief van de persoon binnen de overheid/het

ziekenhuis, die belast is met de uitvoering van activiteiten omtrent de geselecteerde

werkprocessen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende

functieniveaus. Ook de tijd die ondernemingen spenderen aan het vervullen van

administratieve handelingen binnen de werkprocessen kan worden verrekend tegen

standaarduurtarieven per functieniveau.

Het externe tarief is de vergoeding per uur van de persoon buiten de overheid (of

onderneming/burger) die belast is met de uitvoering van activiteiten. Dit kan voorkomen

indien AZ Delta een deel van de werkprocessen heeft uitbesteed'

We gaan ervan uit dat de meeste activiteiten door de gesprekspartners zelf uitgevoerd

worden waardoor er voornamelijk gebruik zal gemaakt worden van de interne tarieven.

z DAV, UHasselt (20L7), Handleidingvoor het meten van administratieve lasten en beheerskosten - Kafka Meetmodel,

Standaard Kosten Model op federaal niveau.

a
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a De Out-of-Pocket kost = Pout-or-pocket

Out-of-pocket kosten zijn directe uitgaven die door de gesprekspartners worden gemaakt

om administratieve verplichtingen (informatieverplichtingen) na te leven. Bijvoorbeeld: de

kost van het versturen van een aangetekende zending, verplaatsingskosten met de wagen,

etc.

De omvang van de doelgroep = Qaantat

De hoeveelheidsparameter (Q) wordt bepaald door het aantal actoren dat de activiteit
uitvoert. We gaan ervan uit dat we de administratieve last per gesprekspartner per

werkproces in kaart zullen brengen (Q = 1), Later kunnen we deze administratieve lasten

eenvoudig extrapoleren naar de volledige doelgroep (het totaal aantal werkprocessen, totaal

aantal artsen en medewerkers, etc,),

a De frequentie = F6.gqg6n1;6.

De frequentie stemt overeen met het aantal keren op jaarbasis dat de actoren de

administratieve handeling moeten uitvoeren.

De parameters worden dan in volgende formule ingevuld om de administratieve lasten te
berekenen: Administratieve lasten (AL) = [(Triia X Puurtarier) * Port-or-pocL"t] X (Qa"nt"r X

Frrequentie).

Voor meer gedetailleerde informatie omtrent de toepassing van het SKM verwijzen we naar de

'Handleiding voor het meten van administratieve lasten en beheerskosten'.

Activiteiten

Om de parameters vereist voor het uitvoeren van een administratieve lastenmeting te verkrijgen, de

gegevens te verwerken en uiteindelijk te rapporteren omtrent de resultaten, ondernemen wij de

onderstaande stappen:

1. Selectie van de werkprocessen
Hiervoor wordt verwezen naar punt 7 'Inclusie- en exclusiecriteria' in het protocol.

2. Oplijsten administratieve handelingen

Op basis van een grondige procesanalyse worden alle relevante (deel)activiteiten in kaart
gebracht en gevisualiseerd met BPMN. Hierin kan dan een onderscheid gemaakt worden

tussen'theoretische stappen'en stappen die daadwerkelijk in de praktijk worden uitgevoerd.

3. Bepalen en verzamelen van data

Na de validatie van de processchema's zal alle relevante informatie worden opgelijst en

opgezocht, Hiervoor zullen vooraf geselecteerde werkprocessen gechronometreerd worden

door de onderzoekers, De overige werkprocessen worden in kaart gebracht aan de hand van

een online vragenlijst.

4. Verwerking van data

De administratieve handelingen en alle data die in voorgaande stappen gevonden zijn,

worden vervolgens, per (deel)proces, in het SKM ingevuld.
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5. Validerenresultaten
Na de afronding van de berekeningen via het SKM, volgt er een interne kwaliteitscontrole

van de berekeningen om de kwaliteit van het meetproces te garanderen. Deze controle heeft

o.a. betrekking op de correctheid van de toegepaste methodologie en correctheid van de

berekeningen. Vervolgens worden de resultaten ter validatie voorgelegd aan AZ Delta. Dit

dient als een laatste controlemechanisme om de kwaliteit van de gemeten resultaten te

valideren,

6, Sensitiviteitsanalyse

Door een sensitiviteitsanalyse uit te voeren kan worden achterhaald wat de efficidntiewinst

is rekening houdende met de onzekerheid van bepaalde parameters. Een

sensitiviteitsanalyse geeft immers de invloed van bepaalde parameters op de totale

administratieve kosten weer, Stel dat we in voorgaande stappen waren uitgegaan van een

tijdsbesteding van twee uur voor een verpleegkundige om een activiteit uit te voeren, dan

kunnen we hier inschatten wat de impact zal zijn als die verpleegkundige meer of minder tijd

nodig heeft om dezelfde taak af te ronden.

7. Identificatie van potenti€le efficiEntiewinsten

Bij het in kaart brengen van de administratieve handelingen kunnen potentiele

effici6ntiewinsten en mogelijkheden ter vereenvoudiging aan het licht komen. Via deze weg

kan de effici€ntie in de werkprocessen na de implementatie van HiX worden aangetoond.

Daarnaast kan ook worden bepaald hoeveel extra tijd aan zorg kan worden gespendeerd.
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Uitkomst

In deze stap worden de resultaten op een heldere wijze gerapporteerd in een Microsoft Excel-

spreadsheet (SKM), hetgeen de opdrachtgever in staat stelt om nog aanpassingen door te voeren

als latere besluitvorming dit vereist. In onze meetrapporten presenteren we vooreerst een beknopte

samenvatting. Het rapport geeft verder een korte context bij de meting, een uitleg over de processen,

commentaar bij de kerncijfers en vervolgens de belangrijkste cijfers in een overzichtstabel (per

activiteit), Onderstaande figuur geeft een overzicht van een ingevuld SKM. Hierin wordt uitgegaan

van een fictief voorbeeld in het kader van renting in WZC.

Figuur 3: SKM van een fictief voorbeeld renting in WZC
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