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Chipsoft	  Hix

• Veel	  ziekenhuizen	  maken	  gebruik	  van	  Chipsoft	  Hix of	  gaan	  snel	  over.	  
• Dossiervoering	  in	  Hix is	  voor	  medische	  psychologie	  niet	  optimaal	  w.b.	  
privacy,	  tests,	  communicatie	  verwijzers,	  terminologie,	  etc.
• Wanneer	  deze	  zaken	  aangekaart	  worden	  is	  de	  reactie	  vaak	  dat	  er	  in	  
andere	  ziekenhuizen	  geen	  problemen	  ervaren	  worden/gemeld	  zijn.	  

• Bundeling	  van	  onze	  krachten	  is	  aan	  de	  orde!	  



Chipsoft:	  gebruikersgroepen	  

“Met	  gebruikersgroepen	  faciliteren	  we	  samen	  met	  zorgorganisaties	  een	  
platform,	  waarop	  instellingen	  samen	  met	  collega-‐ziekenhuizen	  per	  
deelgebied	  hun	  ideeën	  en	  expertise	  kunnen	  uitwisselen.	  Met	  elkaar	  en	  
met	  ons.	  Zo	  verbeteren	  we	  samen	  HiX én	  de	  zorg.”

25	  tot	  35	  van	  de	  huidige	  HiX-‐huizen	  (?)	  nemen	  het	  psychologie	  dossier	  
af	  en	  het	  grootste	  gedeelde	  hiervan	  hebben	  HiX standaard	  content	  in	  
gebruik	  of	  gaan	  hiertoe	  komende	  paar	  jaar	  naar	  over.	  



Standaard	  Content	  Gebruikersgroep	  

Groep:
Voorzitter,	  deelnemers	  (eindgebruikers)	  en	  ChipSoft

Doel:
Standaard	  Content	  Gebruikersgroep	  is	  samen	  met	  eindgebruikers	  de	  content	  
te	  verreiken	  en	  nieuwe	  innovaties	  te	  delen.	  

Gezamenlijke	  verantwoordelijkheid:
Voorzitters	  en	  ChipSoft dragen	  samen	  met	  de	  deelnemers	  een	  gedeelde	  
verantwoordelijkheid	  voor	  het	  succes	  van	  de	  gebruikersgroep.



Standaard	  Content	  Gebruikersgroep	  

Aanpak:	  
eerste	  bijeenkomst	  =	  inventariseren	  van	  de	  onderwerpen	  per	  
deelnemer	  (3	  onderwerpen	  voorbereid)	  en	  kiezen	  in	  totaal	  3	  
gezamenlijke	  onderwerpen.	  
Deze	  onderwerpen	  in	  kleinere	  groepjes	  nader	  uitwerken.
Tijdens	  de	  volgende	  bijeenkomsten	  update	  geven	  over	  vordering	  en	  
nav daarvan	  besluitvorming	  (gezamenlijk)	  en	  opvolging.
Wanneer	  er	  een	  onderwerp	  afgehandeld	  is,	  worden	  de	  deelnemers	  
gevraagd	  om	  een	  nieuw	  onderwerp	  aan	  te	  melden.



Standaard	  Content	  Gebruikersgroep	  

Bijeenkomsten	  (dagdeel):	  3-‐4	  x	  per	  jaar	  plaats	  op	  locatie	  ChipSoft
(Amsterdam).	  

Dit	  is	  exclusief	  tussentijdse	  afstemming	  tbv uitwerken	  van	  de	  topics.	  
Deelname	  deelnemers	  en	  voorzitterschap	  is	  minimaal	  1jaar.	  

Aanwezigheid	  bijeenkomsten	  en	  commitment	  is	  gewenst	  en	  
voorwaarde	  voor	  realiseren	  van	  gezamenlijk	  succes.	  



Oprichten	  Content	  Gebruikersgroep

• Minimale	  deelname	  van	  7	  standaard	  content	  huizen
• Deelnemers	  van	  de	  content	  groep	  zijn	  eindgebruikers
• Deelname	  betekent	  aanwezigheid	  drie	  a	  vier	  bijeenkomsten	  en	  
betrokkenheid	  in	  werkgroepen
• Aanmelden	  via	  de	  CMIO’s/EPD	  dokter	  van	  je	  ZH,	  	  die	  mailt	  de	  
aanmelding	  aan	  contentgebruikersgroepen@chipsoft.nl
• Deelnemers	  van	  de	  content	  gebruikersgroep	  en	  voorzitterschap	  is	  
minimaal	  commitment	  voor	  1	  jaar.	  



Voorstel	  Chipsoft

• Contentgebruikersgroep	  paramedische	  zorg	  	  (maatschappelijk	  werk,	  
geestelijke	  verzorging,	  paramedici)
• Gezien	  de	  specifieke	  eisen	  en	  wensen	  en	  zou	  zij	  als	  een	  ‘taskforce’	  
onder	  contentgebruikersgroep paramedische	  zorg	  kunnen	  werken
• Welke	  huizen	  en	  betreffende	  psychologen	  (etc)	  zijn	  geïnteresseerd	  in	  
contentgebruikersgroep/taskforce	  en	  willen	  graag	  bijdragen	  aan	  
invulling	  hiervan?

• CvK geeft	  namen	  door	  aan	  CS:	  juiste	  EPD-‐Dokter	  wordt	  doorgegeven.	  



TO	  DO	  

• CS	  duidelijk	  maken	  dat	  we	  niet	  in	  het	  deelgebied	  paramedische	  zorg	  
horen
• Inventariseren	  van	  geïnteresseerde	  deelnemers/ziekenhuizen
• Aanmelden	  behoefte	  Gebruikersgroep	  bij	  eigen	  CIOM/EPD	  dokter
• Inventariseren	  van	  verbeterpunten	  



Inventariseren	  gebruikers

• Welke	  ziekenhuizen	  willen	  afgevaardigde	  sturen?

Deelnemer	   	  	  	  	  	  	  	   Ziekenhuis
Joost	  Derwig	  	  	  	  	   Rijnstate	  Arnhem
Machteld	  van	  Leeuwen	   Noordwest	  Ziekenhuisgroep
Chantal	  van	  Kempen Tergooi	  Hilversum



Inventariseren	  verbeterpunten


