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SAMENVATTING PROJECT
Tijdens de Challenge verpleeghuis van de Toekomst schaalde Interzorg het
gebruik van MedEye verder op. MedEye verifieert alle soorten medicatie op
juistheid en helpt de zorgmedewerker met een efficiënte en correcte
registratie. Dit biedt oplossingen voor “bedside” verificatie; zorgmedewerkers
worden in staat gesteld om medicatie automatisch te verifiëren bij de cliënt.
De ambitie en de doelen
 Opschaling in 2 extra zorglocaties (180 cliënten, 200 medewerkers).
 Verificatie van alle soorten medicatie & correcte registratie.
 Onderzoek naar een zo effectief mogelijke implementatie & effect(en) inzet
MedEye verder onderbouwen.
In de Challenge hebben we ons op de volgende locaties gericht:
 Locatie Anholt: 8 afdelingen, 8 MedEye opstellingen. 110 cliënten en +/- 130 medewerkers. 
succesvol geïmplementeerd in de tweede voortgangsperiode.
 Locatie Wijde Blik: 5 afdelingen, 5 MedEye opstellingen. 65 cliënten en +/- 60 medewerkers. 
succesvol geïmplementeerd in april 2021.
Het onderzoeksdoel is dat Interzorg ontdekt hoe we zo effectief mogelijk MedEye kunnen implementeren op
al onze locaties. Na een succesvolle pilot is Interzorg in 2017 begonnen met de implementatie van MedEye
op kleine schaal. Dit was tevens de start van een nog intensievere samenwerking met de leverancier. Met als
één gezamenlijk doel: het product MedEye zo goed als mogelijk toe te passen binnen de context en de kaders
van de VVT-sector. Hier gaat het niet alleen om de product-innovatie, maar raakt het de kern van je
organisatie en zien we ook mooie ontwikkelingen op het gebied van totale proces-innovatie (sociale
component).
In de beginjaren zijn diverse locaties over gegaan op de nieuwe manier van werken. Ondanks dit succes
wilden we het project graag nog meer (slag)kracht bij zetten en hebben we besloten ons in 2019 op te geven
voor de deelname aan de Challenge Verpleeghuizen van de Toekomst van Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
en Vilans. Zo zagen we een kansen om de externe begeleiding en hulp te benutten, de mindset op onderzoek
een (interne) boost te geven en te leren van ervaringen bij andere organisaties.
Onze zoektocht naar een effectieve implementatie hebben we op twee manieren onderzocht. Enerzijds door
terug te kijken op eerdere implementaties en daarvan te leren (door kwalitatief onderzoek). En anderzijds
tijdens de implementaties op Anholt en de Wijde Blik te leren en bij te sturen waar nodig. Zowel vanuit
observaties, als gesprekken & evaluaties, maar ook gericht kwantitatief onderzoek zoals tijdsmetingen,
foutenanalyse en de inzet van de NoMAD survey [bijlage 1] heeft ons geholpen.
Voor een snelle beschrijving van ons proces en de behaalde resultaten hebben we een factsheet
samengesteld. Deze is meegestuurd als bijlage 2. Dit geeft in een vrij volledig maar samenvattend beeld, een
mooie kijk op onze reis. De verdere details zijn onderdeel van deze eindrapportage.
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Dankzij de inspanning, creativiteit en flexibiliteit van iedereen is het, ondanks alle corona maatregelen, toch
gelukt om uiteindelijk live te gaan op alle door ons vooraf gestelde locaties en afdelingen. Daarnaast hebben
we nagenoeg alle data kunnen verzamelen zoals beoogd. We kijken dan ook met enorm veel trots terug op
het Challenge traject. Maar beseffen we ons ook dat we nog niet klaar zijn en blijven we ambitieus.
De doorontwikkeling van MedEye met het oog op landelijke opschaling, daar blijven we ons voor inzetten.
Door onze drive om anders te kijken, anders te leren en anders te doen creëren we nieuwe energie en
mogelijkheden. Ook op het terrein van Interzorg haar andere (technologische) innovaties. Dit draagt bij aan
de invulling van onze bedoeling, zoals opgenomen in de ‘bloem van Interzorg’ [figuur 1].

Figuur 1: ‘bloem’ van Interzorg
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BESCHRIJVING VAN HET IMPLEMENTATIEPROCES
BESCHRIJVING PROCES VAN IMPLEMENTATIE / OPSCHALING
De locaties van Interzorg verschillen nogal qua grootte en samenstelling, ook is de wijze waarop het
medicatietoedieningsproces is ingericht verschillend binnen de diverse locaties (historisch bepaald). Dit
speelt allemaal mee in de manier waarop Interzorg invulling geeft aan de implementatie. Er spelen diverse
factoren mee in de uiteindelijke inrichting van deze implementatie, zoals doelgroep cliënten, de bouw van
de locatie/afdeling, de ICT-infrastructuur en de logistiek (in- & extern) in het medicatieproces. In de
Challenge richten we ons op twee locaties:




Anholt: 8 afdelingen, 8 opstellingen. 110 cliënten en +/- 130 medewerkers. Deze locatie biedt zorg
aan somatische cliënten, geriatrische revalidatie cliënten en kortdurend verblijfscliënten. Tevens
faciliteert Interzorg de regionale COVID-aanpak met een specifieke COVID-unit.
Wijde Blik (deel 1): 5 afdelingen, 5 MedEye opstellingen. 65 cliënten en +/- 60 medewerkers. Alle
vijf afdelingen bieden zorg en behandeling aan cliënten met dementie.

Het implementatieproces ziet er als volgt uit:
1- Samen met de medewerkers op de reis. We starten dus vroeg in het proces met het meenemen
van de verschillende collega’s. Zowel uit het primair proces, maar ook vanuit het tactisch
management en de ondersteunende diensten.
2- Verkennend en informatief gesprek met de leidinggevende(n) van de locatie met als doel:
a. Toelichting op het proces aan de leidinggevende,
b. Informatie ophalen over samenstelling team,
c. Inventarisatie huidig werkproces & bespreken (eventuele) aanpassingen,
d. Hoeveelheid medicatiewagens,
e. Hoeveelheid cliënten.
3- 0-metingen: voor implementatie doen we een 0-meting van de tijd die het kost om medicatie te
delen op de huidige manier. Ook meten we de houding voor implementatie van de medewerker
met een kwantitatieve NoMAD-survey. En hebben we kwalitatieve interviews georganiseerd onder
medewerkers, ook op andere locaties waar MedEye al langer geleden live is gegaan.
4- Het juiste aantal Medeye opstellingen (laptops en Medeye-scanners) wordt geïnstalleerd en getest.
Op dit moment plaatsen we op elke medicatiewagen een Medeye opstelling.
5- Medewerkers volgen kort voor de eerste livegang datum een e-learning. Deze is speciaal
ontwikkeld door Interzorg zelf. Mede onder druk van de lopende COVID-beperkingen en richtlijnen.
6- Livegang: De projectleiders zijn tijdens de eerste we(e)k(en) aanwezig op de locatie van livegang en
lopen alle medicatierondes mee. Ze kijken mee en geven waar nodig extra hulp en uitleg aan de
medewerkers. Ze zijn ook telefonisch bereikbaar indien nodig, bijvoorbeeld in de avonduren of
weekenden. Daarnaast is er altijd een terugval mogelijkheid op een ingerichte digitale omgeving
met instructies en hulpvragen plus de beschikbaarheid van de collega’s achter het meldpunt ICT.
7- Evaluatie: Na een aantal weken volgt er een eindmeting voor zowel de tijdsmeting medicatiedelen
als de -survey. Ook wordt het proces standaard geëvalueerd op locatie met
leidinggevende/kwaliteitsverpleegkundige/zorgmedewerkers. Op basis van de evaluatie bijschaven
en door ontwikkelen van de implementatiestrategie om volgende implementaties en opschalingen
nog beter neer te zetten.
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Het implementatietraject is voor Interzorg cruciaal. De inzet daarin en de gekozen route dragen maximaal
bij aan het beoogde eindresultaat. Tegelijkertijd beslaat dit proces niet alleen de livegang van een nieuw
product, maar geeft het de mogelijkheid om bestaande processen te optimaliseren. Dat is en blijft een
uitdaging. Enerzijds een noodzakelijke verandering van de werkprocessen en anderzijds zoveel mogelijk
willen aansluiten op de kennis en routines van medewerkers. Interzorg raakt daarmee de kern van
innovatie, de sociale component.
In de challenge hebben we het implementatieproces iedere keer bewust en frequent gespiegeld. We
hadden om de 3 weken een digitaal overleg met o.a. de coaches. Hier monitoren we op de stand van zaken
en werden de acties verder uitgezet. De cyclus van drie weken is ondersteunend, omdat we daarmee de
taken steeds mooi konden opdelen in behapbare, tijdsgebonden taken. En konden we, indien nodig, op de
initiële planning bijsturen en bleef er zicht op de ambitie in het totale proces.

BESCHRIJVING TECHNOLOGIE
Ten aanzien van medicatieveiligheid zijn diverse zaken van groot belang. Interzorg houdt zich al jaren bezig
met een continue kwaliteitsoptimalisatie van dit proces. De medicatieveiligheid is voor onze cliëntpopulatie
een groot goed. De veilige principes in de medicatieketen zijn daarbij een belangrijke graadmeter en
spiegel. Voor het medicatieproces moeten er afspraken gemaakt worden op twee niveaus: ‘overall’ met
ketenafspraken/procedures en op inhoud in de uitvoering van het medicatieproces per en met de cliënt.
Binnen de knelpunten van de veilige principes in de medicatieketen zag Interzorg enkele jaren geleden al
mogelijkheden voor een innovatieve verbeterslag op drie concrete gebieden:
 De wens voor elektronische toedien registratie (eTDR),
 De aanwezigheid van tussentijdse wijzigingen en hoe lossen we dit op,
 Hoe regelen we de dubbele verificatie (op afstand)
Interzorg heeft zichzelf als doel gesteld dit voor een zo groot mogelijke keten in de zorg op te lossen.
Enerzijds door het aanpassen en bijstellen van bestaande werkprocessen, anderzijds door de oriëntatie op
technologische hulpmiddelen.
In de oriëntatie op meerdere technische mogelijkheden (waaronder diverse aanbieders van medicatie
toedienapps en elektronisch voorschrijfsysteem) heeft Interzorg uiteindelijk gekozen voor een
samenwerking met MedEye. Dit in een zeer nauwe samenwerking met de ziekenhuisapotheek van het
Wilhelmina ziekenhuis Assen (WZA).
MedEye is opgericht met één doel voor ogen: een revolutie veroorzaken op
het gebied van medicatieveiligheid in ziekenhuizen en andere
zorginstellingen. MedEye verifieert alle soorten medicatie op juistheid en
helpt de zorgprofessional met een efficiënte en correcte registratie. Het helpt
de zorg ook in het automatisch medicatie verifiëren (inclusief dubbele
controle risicovolle geneesmiddelen) en ondersteund de registratie dichtbij de
cliënt. MedEye heeft als missie dat cliënten de juiste medicatie op het juiste
moment krijgen, de veiligheid verbeterd wordt, het levens kan redden en het wereldwijd de kosten
vermindert die ontstaan door medicatiefouten.
MedEye biedt oplossingen voor “bedside” verificatie; zorgmedewerkers worden in staat gesteld om
medicatie automatisch te verifiëren bij de cliënt. Na de pilotfase (enkele jaren geleden), met toppen en
dalen, bleef het eerste enthousiasme bij medewerkers onverminderd hoog. Een belangrijk basis in de
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uiteindelijke besluitvorming van Interzorg. De technologie ondersteunt enkele specifieke onderscheidende
onderwerpen, die samenvallen met de ‘veilige principes’ in de medicatieketen. En ondersteunt daarmee
alle andere stappen en de gehele keten van het medicatieproces [figuur 2].

Figuur 2: keten medicatieproces

MedEye:
 Geeft zorgmedewerkers een compleet gevoel van vertrouwen en daarmee rust.
 Stopt/voorkomt medicatiefouten, optimaliseert de veiligheid en geeft dus minder risico’s voor
cliënten.
 Helpt zorgmedewerkers veiliger en efficiënter werken.
 Geeft direct duidelijkheid over gewijzigde medicatie en ondersteund in de afhandeling van deze
wijziging.
Interzorg maakte als eerste (ouderen)zorgorganisatie gebruik van Artificial Intelligence (AI) om medicatie
aan het bed/in het appartement/dichtbij de cliënt te verifiëren. Het is goed te zien en te ervaren dat nu ook
andere (ouderen)zorgorganisaties het overwegen en/of ondernemen deze waardevolle stap te zetten.
Want waarom zouden we onze zorgprofessionals nu niet voorzien van geavanceerde technische
hulpmiddelen, als die ondersteunt bij het uitvoeren van risicovolle handelingen [figuur 2]. Deze systemen
kunnen hen helpen belangrijke controlehandelingen uit te voeren, zodat ze zich kunnen focussen op de
andere belangrijke taken.
Interzorg is er trots op dat haar medewerkers de verandering aan gaan en bijdragen aan een gezonde
kritische houding. En dat men (zo eerlijk moeten we ook zijn) na soms beginnende terughoudendheid en
spanning voor het onbekende, MedEye snel adopteert als onderdeel van hun nieuwe werkproces. Om met
de woorden van één van onze collega’s te spreken:

“Ik werk al meer dan twintig jaar in de zorg en ik moet helemaal niets hebben van computers, maar dit is de
beste uitvinding van mijn werkcarrière”.
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Figuur 2: technische hulpmiddelen





De MedEye scanner werkt op basis van geavanceerde 3D computer vision [figuur 3] .
Iedere pil kan de MedEye scannen en herkennen.
MedEye beschikt over een unieke medicatie database die continue wereldwijd ge-update wordt
met de laatste en nieuwste medicatie.

Figuur 3: computer vision 3D scan

METHODE METEN VAN EFFECTEN
Kwantitatief Onderzoek
Voor dit onderdeel hebben we ons gefocust op een drietal onderdelen: een tijdsmeting, een kwantitatieve
survey en de MIC-analyse (eerste termijn).
TIJDSMETING: Voor deze meting hebben we binnen Interzorg opnieuw gekozen voor een simpele, maar
praktische en doeltreffende inslag. Tijdsmeting met behulp van een stopwatch. Metingen zijn gedurende een
langere periode op verschillende toedieningsmomenten en binnen verschillende teams gedaan. Uitgevoerd
door verschillende medewerkers.
MIC ANALYSE: Melding Incidenten Cliënten (MIC) is een bestaande en bekende procedure binnen Interzorg.
Deze kent zijn eigen systematiek en structuur. De analyse op specifieke incidenten rondom medicatie worden
hier apart bijgehouden en geanalyseerd op kwartaal basis. Ten behoeve van de challenge voegen we in bij
deze manier van werken.
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NoMAD
Gekozen is voor een NoMAD-survey (Normalisation Assessment Development). Deze methode heeft vier
basisprincipes: “sense-making”, ’cognitive participation’’, ’collective action’’ & “reflexive monitoring’’.






Sense-making: In hoeverre omarmt de medewerker het idee dat de technologie een meerwaarde is
voor zichzelf en diens team?
Cognitive participation: In hoeverre zet een medewerker en diens team zich in om de technologie
eigen te maken en te integreren in het primair proces?
Collective action: In hoeverre zal een medewerker en diens team actie ondernemen op het
moment dat er iets niet goed gaat of wanneer mensen iets lastig vinden ten aanzien van de
technologie?
Reflexive-monitoring: In hoeverre staat een medewerker en diens team stil bij de manier waarop zij
het de technologie gebruiken en in hoeverre stellen zij zich leerbaar op?

Medewerkers vullen hiervoor een digitaal survey in, bestaande uit een 26-tal stellingen. We hebben deze
vragen vanuit het Engels zo goed als mogelijk vertaald. Hierbij beseffen we ons dat het normaal gesproken
een heel traject is om een Engelse vragenlijst te vertalen, lettend op o.a. validiteit en betrouwbaarheid. Twee
mensen moeten onafhankelijk vertalen, hierna kijkt een derde persoon om een definitieve keuze te maken,
dan wordt het weer door iemand terugvertaald en wordt het vastgesteld. Gezien het feit dat het in de
Challenge vooral om actiegericht onderzoek gaat hebben we ervoor gekozen (in afstemming en overleg met
het onderzoeksteam van Vilans) om een eigen vertaling toe te passen, toereikend en passend bij de door ons
gestelde doelen.
Doel
De NoMAD-survey is een tool om te bepalen op welke onderdelen van het implementatietraject nog actie
benodigd is. De vragen gaan specifiek over het implementatieproces. Het geeft op hoofdlijnen inzichten in
de verwachtingen en bevindingen van medewerkers. Scoort iemand laag op sense-making, dan kan het lonen
om activiteiten te organiseren op het gebied van bewustwording. De uitkomsten van deze survey gaat ons
dus helpen om voor een volgende opschaling te bepalen op welke onderdelen we extra interventies gaan
organiseren. We hebben dus voorafgaand en na de implementatie aan de hand van de vragen uit de -survey
getoetst. De vragenlijst is uitgezet bij alle professionals die gingen werken met MedEye.
Analyse
De uitkomsten van de vragenlijst leiden tot een globale score op de vier kernonderdelen (“sensemaking”, ’cognitive participation’’, ’collective action’’ & “reflexive monitoring’’). Vervolgens is er een
gemiddelde per vraag getrokken worden op basis van de resultaten.
Kwalitatief onderzoek
Met behulp van het kwalitatief onderzoek krijgen we de mogelijkheid om op bepaalde thema’s in te zoomen.
De kwalitatieve vragen zijn een verdieping van de vragen in de NoMAD-vragenlijst. De NoMAD geeft op
hoofdlijnen inzicht, terwijl dit onderzoek de inzichten kan voeden met concrete voordelen, nadelen, risico’s
en verwachtingen.
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Doel
Medewerkers die al langer werken met MedEye werden geselecteerd voor een interview. Er is gezocht naar
een goede afspiegeling. Bij deze mensen is een kwalitatief interview afgenomen. Het doel van deze vragen:
 Meer inzicht te krijgen in de concrete acties in het implementatieproces.
 Een kwalitatieve, meer concrete, aanvulling op de NoMAD-vragen.
 Input ophalen ten behoeve van de storytelling voor het traject.
Analyse
De objectieve interviewer (Vilans) legt de antwoorden uit het interview vast. De resultaten zijn per afdeling,
locatie of als gehele organisatie uit te werken. Onze resultaten zijn verderop in deze rapportage uitgewerkt
vanuit het gezichtspunt van diverse betrokkenen. Maar met deze input zouden we ook gezamenlijk met
Vilans bijvoorbeeld een zogenaamde effectenkaart van Vilans kunnen samenstellen.

VERWACHTINGEN


Cliënt. Het grootste effect is te verachten op cliëntniveau, zowel in een verbetering van kwaliteit
van leven als in de algehele veiligheid van zorg. Er is meer tijd beschikbaar tijdens het proces van
medicatiedeling en het proces zelf gaat ook sneller (tijdswinst). Er worden minder fouten gemaakt,
waardoor de cliënt minder risico’s loopt.



Medewerker. Zorgprofessionals zijn minder tijd kwijt aan een ingewikkeld, belangrijk en risicovol
werkproces. Het geeft een compleet gevoel van vertrouwen met name ook door een beter
overzicht. Het helpt om veiliger en efficiënter te werken. De arbeidsverlichtende innovatie draagt
bij aan meer eigen regie. De medewerker voelt minder druk en ervaart meer rust in het werk.



Organisatie. De inzet van MedEye vraagt investering in tijd en middelen, maar het levert op
meerdere terreinen iets op. Deels vervangt de techniek menselijk handelen, maar bovenal
ondersteunt het onze medewerkers in de uitvoering van ingewikkelde en risicovolle handelingen.
Het vertrouwen in het gebruik van technologie groeit en het werken ermee wordt steeds normaler.
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GEMETEN EFFECTEN T.O.V. NULMETING EN TUSSENMETING
KWALITATIEVE METINGEN
De beste manier om onze resultaten onder woorden te brengen is …… door de woorden te brengen.
Onderstaand hebben we dat gedaan door, waar mogelijk, de directe ervaringen van betrokkenen te delen.
Omdat deze innovatie met name ingezet wordt binnen het werkproces van de professional, merkt de cliënt
zelf weinig tot niets van de technologische interventies. Wel zien en ervaren zij de effecten van de resultaten
die we zien en meten bij de professionals.

Impact voor de bewoners



Warme zorg
Verhoogde medicatieveiligheid

Impact voor verplegenden en verzorgenden




Meer tijd over voor echte zorg
Meer vertrouwen & rust & overzicht
Minder fouten > minder tijd kwijt met registratie processen.

“De dames van de Covid-unit vonden het zo’n leuk
systeem dat ze vanaf nu ruzie gaan maken wie de
medicatieronde mag doen”
- Implementatieadviseur-

Met behulp van deze innovatieve technologie lukte het
om het aantal medicatiefouten tot vrijwel nul terug te
brengen. Dat geeft een veilig gevoel.’
-Verpleegkundige-

“Wat een mooi systeem is MedEye, afgelopen week
met plezier mee gewerkt.”
-Verpleegkundige-

“Ideaal”
-Verpleegkundige-

Impact voor familie en verwanten




Medicatie is vaak niet meer in eigen beheer. Therapietrouw wordt nog beter ondersteund.
Verhoogde medicatieveiligheid.
Bewust bezig met sturing op kwaliteit en leren & verbeteren.
Net zoals de kern van het kwaliteitskader [figuur 4] gericht
is op kwaliteit van leven, werken we binnen Interzorg aan
het voort kunnen zetten van cliënten hun eigen leven.
Innovatie is daarbinnen een belangrijke factor.

Figuur 4: kwaliteitskader VVT
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Impact vanuit kwaliteitsadviseurs en - verpleegkundigen



Verbeterde data voor sturing op verbeterprocessen
Medewerker tevredenheid neemt toe

“Op een andere afdeling werkte ik met MedEye. Ik vraag mij
af of al bekend is wanneer mijn afdeling volledig over gaat
op MedEye, dit ook met het oog op het aanzienlijke verschil
in medicatie fouten.”
-Kwaliteitsverpleegkundige-

“Als prinses van de kwaliteit zie ik dan ook een groot
voordeel in dit systeem en sta ik er om te springen
(misschien wel iets te hoog) om te kunnen werken
met dit systeem.”
-Kwaliteitsverpleegkundige-

“Ik heb geen idee hoever jullie zijn met de uitrol van
Medeye, maar ik kan je met vreugde mededelen dat
inmiddels alle bewoners op onze locatie onder de SO vallen.
Wanneer jullie zover zijn willen we graag ook op de twee
andere afdelingen starten met het werken met de Medeye.”
-Kwaliteitsverpleegkundige-

“De overstap van de oude methode naar het werken met
de MedEye is in mijn ogen perfect. Ik ben echt een fan
van de MedEye. De eerste paar weken hielden we de
oude versie er nog wel naast voor de zekerheid. De
overstap was dus wel perfect, maar je moet natuurlijk
nog wel je eigen werkprocessen aanpassen.”
-Kwaliteitsverpleegkundige-

Impact voor management en directie


Optelsom van bovenstaande effecten maakt cumulatief dat Interzorg blijvend een lerende
organisatie is. Een veilig en transparant medicatieproces, met minimale risico's, dat is onze missie
als het gaat om het gebruik van medicatie binnen onze organisatie. En daarin slagen we steeds
beter.

“Zojuist de e-learning MedEye succesvol afgerond.
Complimenten!! De e-learning is plezierig om te doen en
heeft een prettige stijl. Ik weet weinig van
medicatiedelen, maar het wordt mij heel erg duidelijk hoe
het proces loopt. Het is gelijk een mooie wake-up m.b.t.
de veilige principes van medicatiedelen. Super!”
-Zorgmanager-

Vandaag bij een teamoverleg op 1 van de locaties hoorde ik
dat alle cliënten momenteel binnen de mogelijkheden voor
MedEye vallen en dat het team graag bereid is om ook te
gaan starten met MedEye.
Mooi die intrinsieke motivatie, maar als ik me niet vergis
staan zij voor dit jaar niet ingepland om te gaan starten? Is
daar nog een mouw aan te passen?
-Manager zorg, behandeling en wonen-

Op termijn wil Interzorg onderzoeken of met behulp
van deze vorm van innovatieve technologie ook de
medicatieveiligheid binnen de thuiszorgsituatie
verder verbeterd kan worden.
-Raad van Bestuur-
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KWANTITATIEVE METINGEN
Tijdsmetingen
In de resultaten van de tijdsmetingen zien we in de eerste voorzichtige analyse een daling van de tijdsinzet
tussen de 40-50% ten opzichte van de oorspronkelijke werkwijze. Er is dus een duidelijke tijdswinst. Wel
zien we in de verdere analyse dat er veel variabelen in het proces meespelen. Variabelen die variaties in de
uitkomsten geven.
Incidenteel zien we uitzonderingen en meten we juist een toename in tijd, maar zien we ook een
(significante?) relatie met bijvoorbeeld andere belangrijke wijzigingen. Zoals de toename van het totale
aantal cliënten op de afdeling, toename van het aantal cliënten die medicatie niet meer in eigen beheer
hebben, toename van de gemiddelde zorgzwaarte per cliënt en bijvoorbeeld mutaties in het zorgpersoneel.
Omdat de resultaten nog maar afkomstig zijn van een korte periode willen we dit de komende tijd blijven
volgen. Los van de ‘exacte’ metingen met de stopwatch, is het beeld dat we terugkrijgen van de meeste
collega’s, wel dat ze meer rust en tijd ervaren door de aanpassingen van hun werkproces. Zoals ook
duidelijk valt op te maken uit de kwalitatieve analyses.
NoMAD-survey
Er heerst binnen Interzorg een grote collegialiteit. Daarbij is het kleine en slagvaardige innovatieteam
duidelijk en zichtbaar gepositioneerd waardoor medewerkers weten waar ze terecht kunnen met vragen.
Verder scoort de organisatie al bij de aankondiging van MedEye hoog op vertrouwen. Hiermee concluderen
we dat de medewerkers het vooraf al zien als een toegevoegde waarde. We denken dat dit ook komt
doordat we de medewerkers al vroeg meenemen in de gezamenlijke reis. Medewerkers wisten na de
opschaling nog beter wie ze moesten benaderen met vragen. Over het algemeen zien we op beide locaties
op alle fronten een vooruitgang. We hebben met de locaties in de evaluaties afgesproken dat de resultaten
van de gebruikt zullen worden in de verdere optimalisatie van de processen. Zo is één van de
aandachtspunten dat de medewerkers graag ook zelf meer inzicht willen hebben in de behaalde resultaten
vanuit de inzet van MedEye.
De rapportages, maar met name de factsheet en de uitgewerkte NoMAD-survey, zullen dan ook met hen
besproken worden. Een taak die we hebben neergelegd bij de verschillende kwaliteitsverpleegkundigen van
de desbetreffende locaties. Ondersteund vanuit het project en vanuit het tactisch management.
MIC-analyse
In december 2020, periode voorafgaand aan de start van de opschaling, waren er 23 MIC-meldingen op
locatie Anholt. In de maand april 2021, eerste volle maand na de opschaling, waren er nog slechts 11
meldingen. Locatie 2 (Wijde Blik) laat in een eerste analyse eenzelfde beeld zien. Definitieve
(kwartaal)cijfers over een langere periode voor zowel locatie Anholt als de Wijde Blik zijn nog niet
beschikbaar. En zullen in de komende periode verder worden geanalyseerd en besproken.
Hetzelfde beeld zien we overigens ook op de locaties waar Interzorg al langer werkt met MedEye. En zijn
we blij dat de overgrote groep waarmee we hebben teruggekeken op de voorgaande jaren (kwalitatieve
interviews) eenduidig is in haar terugkoppeling. Daar worden soms zelfs voorbeelden genoemd van MIC
cijfers van 0 gedurende specifieke maanden!
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BESCHRIJVING VAN TWEE CASUSSEN
Zoals eerder verwoord en aangegeven heeft de cliënt weinig tot geen (directe) betrokkenheid bij dit type
technologische innovatie. Het is wel mooi om vast te stellen dat de output voor de cliënt uiteindelijk bijdraagt
aan de kern van Interzorg haar bloem: mensen ondersteunen hun eigen leven voort te zetten. En ten aanzien
van dit onderwerp houdt dit ook in dat we dus cliënten, waar mogelijk, zelf ook regie laten houden op hun
medicatieproces. We nemen dus net standaard over, maar ondersteunen als nodig en nemen alleen over als
iemand het echt niet meer zelf kan.

Omdat Interzorg het belang van haar medewerkers ook hoog heeft staan, betrekken we de zorgprofessionals
ook actief in het implementatieproject. We zijn daarom ook erg blij dat en trots op dat het eindresultaat niet
alleen in de vorm van tekst gerealiseerd is, maar dat we het ook kunnen afsluiten met een samenvattende
factsheet en een mooie film. In deze laatste verwoord onze collega Shannen Willems het wat ons betreft zeer
treffend en waarvoor we het uiteindelijk met elkaar doen. We verwijzen dan ook graag naar deze film, waarin
naast deze zorg collega, ook één van onze zeer gerespecteerde en actieve cliënten een verdienstelijke bijrol
heeft.

''Het scheelt mij voornamelijk ook veel tijd. Dus heb ik tijd voor andere dingen voor de bewoners. Een luisterend oor bieden,
praatjes maken. Er echt zijn voor de cliënt.
-Verpleegkundige-
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WAT HEBBEN WE GELEERD VAN HET MEEDOEN AAN DE CHALLENGE?
1) MedEye richtte zich primair op de ziekenhuizen. Wij zagen de potentie voor de VVT. Het product
had aanpassingen nodig om het te laten slagen in onze sector. Durf voor welke implementatie of
opschaling dan ook de onderhandeling en samenwerking aan met de leverancier om het product
toepasbaar te maken. Jij kent immers je doelgroep het beste. Zet hen altijd op nummer 1 in je
traject!
2) Onderschat als projectleider niet hoeveel een opschaling van je vraagt. Sta klaar om de betrokken
mensen mee te nemen door de opschaling heen. In de voorbereiding, de eerste dagen van de
opschaling, maar ook daarna. ''You better be ready!''.
3) Een extra paar ogen kan helpen voor de focus en planning van je opschaling. In ons geval konden
we gebruik maken van twee coaches. Met welke buitenstaander spar jij over jouw project?
4) Commitment van het bestuur en management is een sleutel tot succes. Besteed hier in alle fasen
van het project tijd aan. Hierdoor wordt het product breed gedragen en voorkom je interne
barrières in het project. Alle lichten moeten dus eerst op groen!
5) Een dooddoener, maar blijf creatief en flexibel.
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WELKE VERANDERINGEN HEBBEN ER BINNEN DE ORGANISATIE PLAATSGEVONDEN DOOR
HET IMPLEMENTEREN EN/OF OPSCHALEN VAN DE TECHNOLOGIE? EN WELKE IMPACT
HAD DIT?
Ervaringen uit het verleden, tezamen met de meest recente input, hebben geleid tot essentiële
veranderingen:
 Aanpassingen van het zorgproces, manier van werken door de zorgprofessional. Verbeterde
efficiency.
 Echte samenwerking begint aan de voorkant
 MedEye biedt volwaardige mogelijkheden voor monitoring op kwaliteit van het medicatieproces.
 Inzet van MedEye leidt tot verhoogde bewustwording op medicatieveiligheid.
 Verlaging medicatiefouten: een veronderstelde, en reeds waargenomen op andere locaties,
afname van MIC-meldingen medicatie.
 De inkoopafdeling kijkt ineens ook heel anders naar de aanschaf van een medicatiekar.
 Het vertrouwen in het gebruik van technologie groeit en het werken ermee wordt steeds normaler.
 Diverse collega’s van ondersteunende afdelingen hebben een veel betere kijk op het primaire
zorgproces ontwikkeld.
 Er is (nog) meer waardering tussen de diverse bloedgroepen ontstaan, door de intensieve
contacten.
 Het maken van fouten wordt steeds meer gezien als een belangrijk onderdeel van het
innovatieproces.
 Anders kijken, anders leren, anders doen

Pagina 16 van 18

TOEKOMST PERSPECTIEF
HOE WORDEN ALLE GELEERDE LESSEN IN DE TOEKOMST GEBRUIKT OM NIEUWE IMPLEMENTATIES VAN TECHNOLOGIE TE
DOEN?
Onze aanpak is in dit proces bevestigd als een gedegen en geslaagde opzet. We nemen die ervaring natuurlijk
al veel langer ter harte. De reikwijdte van de innovatie gaat verder dan alleen de specifieke context en is hier
nu gericht op transfer en opschaling. Dit betekent dat gedeeld eigenaarschap en co-creatie centraal staan in
Interzorg haar innovatieproces. Initiatie, facilitatie, onderzoeken en verwonderen zijn belangrijke begrippen.
De omgeving wordt meegenomen en ondersteunt in een gezamenlijk innovatief leerproces. We nemen onze
leveranciers mee in deze visie, en bij nieuwe samenwerkingen zoeken we naar duidelijke commitment op
deze visie. Zoals we dat ook hebben gedaan in ons selectietraject rondom een nieuw elektronisch cliënten
dossier. En we voor het jaar 2021 ook bewust de implementatielessen vanuit MedEye gebruiken in de
implementatie van ons nieuwe ECD.

HOE IS/WORDT DE OPGEDANE KENNIS VAN IMPLEMENTATIE EN TECHNOLOGIE GEBORGEN INTERN VS. EXTERN?
Interzorg stelt zich al veel langer open voor het delen van haar ervaringen. Zo zijn we al vanaf het begin
betrokken als gastheer voor andere zorgorganisaties die nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden van MedEye.
Werken we al jarenlang nauw samen in de regio. Schuiven we waar mogelijk aan bij ronde tafels, bezoeken
we symposia, geven we presentaties. En hebben we in de challenge bewust werk gemaakt van een factsheet.
Waren we onder de indruk van het fijne jurybezoek, ook om vanuit andere gezichtspunten weer te leren. En
zijn we natuurlijk bijzonder trots en blij dat we nu een film hebben die we breed kunnen delen en laten zien.

HOE IS DE TECHNOLOGIE GEBORGEN BINNEN DE ORGANISATIE ZODAT HET STRUCTUREEL GEBRUIKT GAAT WORDEN?
Evaluatie van NoMAD en kwalitatieve interview als basis voor implementatie/opschalingsstrategie van
nieuwe projecten. Innovatie is al sinds 2017 onderdeel van Interzorg haar strategische doelen. Kent Interzorg
een eigen functionaris, specialist innovatie en wetenschap, die verantwoordelijk is voor projecten op zowel
micro-, meso- en macroniveau. Gericht op in- & externe samenwerking.
Specifiek voor MedEye is het onderdeel van het werkproces, we spreken van een geïntegreerde technologie.
Valt het binnen het indiensttredingsproces van de organisatie. Met een verplichte e-learning.

CONCLUSIE







Alle doelen behaald.
Blije medewerkers.
MedEye is veelal niet meer is weg te denken uit onze organisatie. Collega’s kunnen en willen niet
meer zonder. Dat is het grootste compliment dat we kunnen krijgen over onze aanpak.
Een deel van de bijvangst is ook al gerealiseerd. Acties voor vervolg staan uit.
Blijven we ‘pushen’ naar de leverancier voor verdere verbeteringen in de technologische
toepassing. En willen we door op de ingeslagen route bij de nog overige locaties.
En blijven we ambitieus: zien we mogelijkheden om in een landelijke opschaling een rol van
betekenis te blijven spelen. Ook met het oog op de verdere mogelijkheden van de onderliggende AI
technologie.
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BIJLAGEN
1- Resultaten NoMAD
2- Factsheet over de inzet van MedEye bij Interzorg

Bijlage 1
Bijlage 2
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ALGEMENE GEGEVENS
MEDEYE:
Tijdens de Challenge verpleeghuis van de Toekomst schaalt Interzorg het gebruik van MedEye verder op. MedEye
verifieert alle soorten medicatie op juistheid en helpt de zorgmedewerker met een efficiënte en correcte registratie.
Dit biedt oplossingen voor “bedside” verificatie; zorgmedewerkers worden in staat gesteld om medicatie
automatisch te verifiëren bij de cliënt.
ONDERZOEK
Het onderzoeksdoel is dat Interzorg ontdekt hoe ze zo effectief mogelijk MedEye kunnen implementeren op al hun
locaties. Dit wordt op twee manieren onderzocht. Enerzijds door terug te kijken op eerdere implementaties en
daarvan te leren (door kwalitatief onderzoek). En anderzijds tijdens de implementaties op Anholt en de Wijde Blik te
leren en bij te sturen waar nodig. Hiervoor zetten we de NoMad survey in. Zo krijgen we gaandeweg inzicht in:
1. Het effect van de inzet van MedEye.
2. De meest effectieve manier om te implementeren. Er ontstaat een whitepaper met geleerde
lessen welke we zullen delen met de sector na afloop van de Challenge.
NOMAD SURVEY
Interzorg zet de NoMad survey in aan het begin (januari 2021 = nulmeting) en na afloop van de invoering van
MedEye (= eindmeting). De vragen uit de NoMad-lijst gaan specifiek over het implementatieproces. Het geeft op
hoofdlijnen inzichten in de verwachtingen en bevindingen van medewerkers en vrijwilligers. Bij iedere vraag kon
aangegeven worden in hoeverre men zich wel of niet kon vinden in de stelling. Helemaal links (score 1) betekent dat
men zich helemaal niet kon vinden in de stelling, helemaal rechts (score 7) betekent dat men zich volledig kon
vinden in de stelling. Wanneer de meeste deelnemers op een bepaalde vraag laag scoren dan geeft dit aan dat hier
binnen het implementatietraject meer aandacht op (had) moet(en) zijn. Wanneer er hoog wordt gescoord, dan is er
dus voldoende aandacht voor dat thema geweest.
UITKOMSTEN
De uitkomsten worden via de NoMad-survey gewogen en geïnterpreteerd. De NoMad-survey rekent de resultaten
om in procenten (1 punt = 0% / 7 punten = 100%). De resultaten van de 1e enquête worden in deze sessie besproken.
Binnen dit project wordt de NoMad-survey als een kwalitatief/exploratief meetinstrument ingezet, waarbij de
uitkomsten richting geven aan de implementatie. Dit zorgt ervoor dat er een compleet, relevant spectrum wordt
benut. Een eigen vertaling van de vragenlijst is voor dit doel toereikend in validiteit en betrouwbaarheid.

AANTAL VRAGEN: 25

TERMIJN OPEN: 22/1/2021 - 18/2/2021

AANTAL RESPONDENTEN: 47

LEEFTIJD: GEMIDDELD 42 JAAR, OUDSTE 68 JAAR, JONGSTE 21 JAAR

SCHAAL 1 (HELEMAAL MEE ONEENS = 0%) TOT 7 (HELEMAAL EENS = 100%)

GEM. SCORE: BISMARKE 4,8 / BOSMARKE 5,4 / DORPSMARKE 5,2 / ENKMARKE 5,7 / FLINTMARKE 5,6

GEM. SCORE: GRZ 5,2 / HEIDEMARKE 5,2 / RIETMARKE 5,6 / VENMARKE 5,5 / ZANDMARKE 5,5

LAAGSTE GEMIDDELDE PERSOONLIJKE SCORE: 3,7 - HOOGSTE GEMIDDELDE SCORE: 6,8

TOTAAL GEMIDDELDE SCORE: 5,7
VRAAG MET HOOGSTEGEMIDDELDE SCORE (6,6)
'Ik help mijn collega’s om MedEye goed te gebruiken.'
VRAAG MET LAAGSTE GEMIDDELDE SCORE (4,7)
'Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik van MedEye kunnen zien.'

Notes:
1. Een deel van de medewerkers hebben de vragenlijst ingevuld zonder enige
kennis van MedEye, een ander deel met al enige kennis van MedEye.
2. 1 respondent oordeelde overall zeer negatief, dit haalt het resultaat bij alle
afdelingen iets naar beneden.

NULMETING
BOSMARKE
BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van MedEye kunnen zien. 69%
14. Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol. 61%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van MedEye zinvol. 71%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik MedEye anders
moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 87%
AANDACHTSPUNT; Als team zinvol.

BESPIEGELEND INZICHT

HOE ZINVOL IS HET

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van MedEye. 89%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van MedEye,
ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 80%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met MedEye. 76%
12. Het gebruik van MedEye wordt voldoende ondersteund door de rest van de
mensen binnen Interzorg. 71%
AANDACHTSPUNT; Voldoende ondersteuning.

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met MedEye en hoe ik nu werk. 70%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met MedEye.
67%
3. Ik begrijp wat het gebruik van MedEye allemaal van mij vraagt. 74%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van MedEye kan opleveren voor mijn
werk en zie dit als meerwaarde? 70%
AANDACHTSPUNT: Doel als team.

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van MedEye op
gang te brengen en te houden. 69%
6. Wij zijn het er als team over eens dat MedEye deel moet (gaan) uitmaken van
ons dagelijks werk. 77%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven in ons
werkproces. 93%
8. Ik verwacht dat ik het gebruik van MedEye ook na de invoering blijf gebruiken.
87%
AANDACHTSPUNT: Juiste kartrekkers.
COLLECTIEVE ACTIE

MENTALE BETROKKENHEID

11 deelnemers hebben ingevuld dat ze werkzaam zijn bij de afdeling Bosmarke*
Gemiddelde leeftijd: 40
Gemiddelde score: 5,4
Vraag met hoogste score: Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven
in ons werkproces.
Vraag met laagste score: Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol.
* Sommige deelnemers werken op meerdere afdelingen.
Extra vragen
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête, zie hieronder de resultaten op een schaal van 0%-100%:
Het gebruik van MedEye geeft mij
meer vertrouwen in onze
medicijntoediening en het
registratieproces hiervan dan
voorheen.

Ik weet waar ik terecht kan bij vragen
over en/of problemen bij het gebruik
van MedEye.

Ik help mijn collega’s om MedEye
goed te gebruiken.

Ons team helpt elkaar om MedEye
goed te gebruiken.

69%

70%

93%

87%

NULMETING
DORPSMARKE
BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van MedEye kunnen zien. 64%
14. Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol. 59%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van MedEye zinvol. 60%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik MedEye anders
moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 93%
AANDACHTSPUNT; Als team zinvol

BESPIEGELEND INZICHT

HOE ZINVOL IS HET

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van MedEye. 94%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van MedEye,
ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 77%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met MedEye. 70%
12. Het gebruik van MedEye wordt voldoende ondersteund door de rest van de
mensen binnen Interzorg. 77%
AANDACHTSPUNT; Voldoende ondersteuning

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met MedEye en hoe ik nu werk. 59%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met MedEye.
60%
3. Ik begrijp wat het gebruik van MedEye allemaal van mij vraagt. 67%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van MedEye kan opleveren voor mijn
werk en zie dit als meerwaarde? 64
AANDACHTSPUNT: Verschil in werken nu en met MedEye.

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van MedEye op
gang te brengen en te houden. 74%
6. Wij zijn het er als team over eens dat MedEye deel moet (gaan) uitmaken van
ons dagelijks werk. 79%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven in ons
werkproces. 94%
8. Ik verwacht dat ik het gebruik van MedEye ook na de invoering blijf gebruiken.
89%
AANDACHTSPUNT: Juiste kartrekkers.
COLLECTIEVE ACTIE

MENTALE BETROKKENHEID

13 deelnemers hebben ingevuld dat ze werkzaam zijn bij de afdeling Dorpsmarke*
Gemiddelde leeftijd: 40
Gemiddelde score: 5,3
Vraag met hoogste score: Ik help mijn collega’s om MedEye goed te gebruiken.
Vraag met laagste score: Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol.

*Sommige deelnemers werken op meerdere afdelingen.

Extra vragen
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête, zie hieronder de resultaten op een schaal van 0%-100%:
Het gebruik van MedEye geeft mij
meer vertrouwen in onze
medicijntoediening en het
registratieproces hiervan dan
voorheen.

Ik weet waar ik terecht kan bij vragen
over en/of problemen bij het gebruik
van MedEye.

Ik help mijn collega’s om MedEye
goed te gebruiken.

Ons team helpt elkaar om MedEye
goed te gebruiken.

60%

76%

97%

96%

NULMETING
ENKMARKE
BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van MedEye kunnen zien. 64%
14. Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol. 50%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van MedEye zinvol. 64%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik MedEye anders
moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 76%
AANDACHTSPUNT; Als team zinvol

BESPIEGELEND INZICHT

HOE ZINVOL IS HET

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van MedEye. 86%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van MedEye,
ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 76%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met MedEye. 69%
12. Het gebruik van MedEye wordt voldoende ondersteund door de rest van de
mensen binnen Interzorg. 61%
AANDACHTSPUNT; Voldoende ondersteuning
COLLECTIEVE ACTIE

MENTALE BETROKKENHEID

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met MedEye en hoe ik nu werk. 64%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met MedEye.
61%
3. Ik begrijp wat het gebruik van MedEye allemaal van mij vraagt. 57%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van MedEye kan opleveren voor mijn
werk en zie dit als meerwaarde? 69%
AANDACHTSPUNT: Wat vraagt het van mij?

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van MedEye op
gang te brengen en te houden. 54%
6. Wij zijn het er als team over eens dat MedEye deel moet (gaan) uitmaken van
ons dagelijks werk. 71%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven in ons
werkproces. 83%
8. Ik verwacht dat ik het gebruik van MedEye ook na de invoering blijf gebruiken.
86%
AANDACHTSPUNT: Juiste kartrekkers.

18 deelnemers hebben ingevuld dat ze werkzaam zijn bij de afdeling Enkmarke*
Gemiddelde leeftijd: 40
Gemiddelde score: 5,6
Vraag met hoogste score: Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven
in ons werkproces.
Vraag met laagste score: Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het
gebruik van MedEye kunnen zien.

*Sommige deelnemers werken op meerdere afdelingen.
Extra vragen
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête, zie hieronder de resultaten op een schaal van 0%-100%:
Het gebruik van MedEye geeft mij
meer vertrouwen in onze
medicijntoediening en het
registratieproces hiervan dan
voorheen.

Ik weet waar ik terecht kan bij vragen
over en/of problemen bij het gebruik
van MedEye.

Ik help mijn collega’s om MedEye
goed te gebruiken.

Ons team helpt elkaar om MedEye
goed te gebruiken.

76%

81%

91%

90%

NULMETING
FLINTMARKE
BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van MedEye kunnen zien. 77%
14. Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol. 66%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van MedEye zinvol. 73%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik MedEye anders
moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 91%
AANDACHTSPUNT; Als team zinvol

BESPIEGELEND INZICHT

HOE ZINVOL IS HET

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van MedEye. 93%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van MedEye,
ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 84%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met MedEye. 80%
12. Het gebruik van MedEye wordt voldoende ondersteund door de rest van de
mensen binnen Interzorg. 76%
AANDACHTSPUNT; Voldoende ondersteuning
COLLECTIEVE ACTIE

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met MedEye en hoe ik nu werk. 67%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met MedEye.
73%
3. Ik begrijp wat het gebruik van MedEye allemaal van mij vraagt. 79%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van MedEye kan opleveren voor mijn
werk en zie dit als meerwaarde? 74%
AANDACHTSPUNT: Verschil in werken nu en met MedEye

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van MedEye op
gang te brengen en te houden. 71%
6. Wij zijn het er als team over eens dat MedEye deel moet (gaan) uitmaken van
ons dagelijks werk. 83%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven in ons
werkproces. 93%
8. Ik verwacht dat ik het gebruik van MedEye ook na de invoering blijf gebruiken.
90%
AANDACHTSPUNT: Juiste kartrekkers.
MENTALE BETROKKENHEID

11 deelnemers hebben ingevuld dat ze werkzaam zijn bij de afdeling Flintmarke*
Gemiddelde leeftijd: 44
Gemiddelde score: 5,6
Vraag met hoogste score: Ik help mijn collega’s om MedEye goed te gebruiken.
Vraag met laagste score: Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol.

*Sommige deelnemers werken op meerdere afdelingen.

Extra vragen
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête, zie hieronder de resultaten op een schaal van 0%-100%:
Het gebruik van MedEye geeft mij
meer vertrouwen in onze
medicijntoediening en het
registratieproces hiervan dan
voorheen.

Ik weet waar ik terecht kan bij vragen
over en/of problemen bij het gebruik
van MedEye.

Ik help mijn collega’s om MedEye
goed te gebruiken.

Ons team helpt elkaar om MedEye
goed te gebruiken.

73%

71%

94%

93%

NULMETING
GRZ
BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van MedEye kunnen zien. 69%
14. Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol. 57%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van MedEye zinvol. 64%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik MedEye anders
moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 86%
AANDACHTSPUNT; Als team zinvol

BESPIEGELEND INZICHT

HOE ZINVOL IS HET

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van MedEye. 87%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van MedEye,
ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 77%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met MedEye. 79%
12. Het gebruik van MedEye wordt voldoende ondersteund door de rest van de
mensen binnen Interzorg. 71%
AANDACHTSPUNT; Voldoende ondersteuning

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met MedEye en hoe ik nu werk. 64%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met MedEye.
64%
3. Ik begrijp wat het gebruik van MedEye allemaal van mij vraagt. 73%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van MedEye kan opleveren voor mijn
werk en zie dit als meerwaarde? 69%
AANDACHTSPUNT: Verschil in werken nu en met MedEye / Als team eens over
doel.

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van MedEye op
gang te brengen en te houden. 69%
6. Wij zijn het er als team over eens dat MedEye deel moet (gaan) uitmaken van
ons dagelijks werk. 79%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven in ons
werkproces. 90%
8. Ik verwacht dat ik het gebruik van MedEye ook na de invoering blijf gebruiken.
84%
AANDACHTSPUNT: Juiste kartrekkers.
COLLECTIEVE ACTIE

MENTALE BETROKKENHEID

8 deelnemers hebben ingevuld dat ze werkzaam zijn bij de afdeling GRZ*
Gemiddelde leeftijd: 43
Gemiddelde score: 5,2
Vraag met hoogste score: Ik help mijn collega’s om MedEye goed te gebruiken.
Vraag met laagste score: Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol.

*Sommige deelnemers werken op meerdere afdelingen.
Extra vragen
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête, zie hieronder de resultaten op een schaal van 0%-100%:
Het gebruik van MedEye geeft mij
meer vertrouwen in onze
medicijntoediening en het
registratieproces hiervan dan
voorheen.

Ik weet waar ik terecht kan bij vragen
over en/of problemen bij het gebruik
van MedEye.

Ik help mijn collega’s om MedEye
goed te gebruiken.

Ons team helpt elkaar om MedEye
goed te gebruiken.

66%

66%

91%

90%

NULMETING
HEIDEMARKE
BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van MedEye kunnen zien. 64%
14. Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol. 50%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van MedEye zinvol. 64%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik MedEye anders
moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 76%
AANDACHTSPUNT; Als team zinvol

BESPIEGELEND INZICHT

HOE ZINVOL IS HET

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van MedEye. 91%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van MedEye,
ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 83%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met MedEye. 71%
12. Het gebruik van MedEye wordt voldoende ondersteund door de rest van de
mensen binnen Interzorg. 69%
AANDACHTSPUNT; Voldoende ondersteuning
COLLECTIEVE ACTIE

MENTALE BETROKKENHEID

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met MedEye en hoe ik nu werk. 67%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met MedEye.
66%
3. Ik begrijp wat het gebruik van MedEye allemaal van mij vraagt. 69%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van MedEye kan opleveren voor mijn
werk en zie dit als meerwaarde? 66%
AANDACHTSPUNT: Doel als team / Voordelen en meerwaarde.

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van MedEye op
gang te brengen en te houden. 64%
6. Wij zijn het er als team over eens dat MedEye deel moet (gaan) uitmaken van
ons dagelijks werk. 77%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven in ons
werkproces. 93%
8. Ik verwacht dat ik het gebruik van MedEye ook na de invoering blijf gebruiken.
93%
AANDACHTSPUNT: Juiste kartrekkers.

10 deelnemers hebben ingevuld dat ze werkzaam zijn bij de afdeling Heidemarke*
Gemiddelde leeftijd: 45
Gemiddelde score: 5,2
Vraag met hoogste score: Ik help mijn collega’s om MedEye goed te gebruiken.
Vraag met laagste score: Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol.

*Let op sommige deelnemers werken op meerdere afdelingen
Extra vragen
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête, zie hieronder de resultaten op een schaal van 0%-100%:

Het gebruik van MedEye geeft mij
meer vertrouwen in onze
medicijntoediening en het
registratieproces hiervan dan
voorheen.

Ik weet waar ik terecht kan bij vragen
over en/of problemen bij het gebruik
van MedEye.

Ik help mijn collega’s om MedEye
goed te gebruiken.

Ons team helpt elkaar om MedEye
goed te gebruiken.

64%

60%

94%

93%

NULMETING
RIETMARKE
BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van MedEye kunnen zien. 70%
14. Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol. 67%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van MedEye zinvol. 77%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik MedEye anders
moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 90%
AANDACHTSPUNT; Als team zinvol

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van MedEye. 91%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van MedEye,
ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 86%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met MedEye. 76%
12. Het gebruik van MedEye wordt voldoende ondersteund door de rest van de
mensen binnen Interzorg. 70%
AANDACHTSPUNT; Voldoende ondersteuning

BESPIEGELEND INZICHT

COLLECTIEVE ACTIE

HOE ZINVOL IS HET

MENTALE BETROKKENHEID

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met MedEye en hoe ik nu werk. 76%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met MedEye.
74%
3. Ik begrijp wat het gebruik van MedEye allemaal van mij vraagt. 74%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van MedEye kan opleveren voor mijn
werk en zie dit als meerwaarde? 76%
AANDACHTSPUNT: Doel als team / Begrijp wat het van me vraagt.

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van MedEye op
gang te brengen en te houden. 73%
6. Wij zijn het er als team over eens dat MedEye deel moet (gaan) uitmaken van
ons dagelijks werk. 84%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven in ons
werkproces. 93%
8. Ik verwacht dat ik het gebruik van MedEye ook na de invoering blijf gebruiken.
90%
AANDACHTSPUNT: Juiste kartrekkers.

14 deelnemers hebben ingevuld dat ze werkzaam zijn bij de afdeling Rietmarke*
Gemiddelde leeftijd: 39
Gemiddelde score: 5,6
Vraag met hoogste score: Ik help mijn collega’s om MedEye goed te gebruiken.
Vraag met laagste score: Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol.

*Let op sommige deelnemers werken op meerdere afdelingen

Extra vragen
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête, zie hieronder de resultaten op een schaal van 0%-100%:
Het gebruik van MedEye geeft mij
meer vertrouwen in onze
medicijntoediening en het
registratieproces hiervan dan
voorheen.

Ik weet waar ik terecht kan bij vragen
over en/of problemen bij het gebruik
van MedEye.

Ik help mijn collega’s om MedEye
goed te gebruiken.

Ons team helpt elkaar om MedEye
goed te gebruiken.

69%

77%

93%

93%

NULMETING
VENMARKE
BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van MedEye kunnen zien. 74%
14. Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol. 64%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van MedEye zinvol. 71%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik MedEye anders
moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 90%
AANDACHTSPUNT; Als team zinvol

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van MedEye. 91%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van MedEye,
ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 83%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met MedEye. 79%
12. Het gebruik van MedEye wordt voldoende ondersteund door de rest van de
mensen binnen Interzorg. 74%
AANDACHTSPUNT; Voldoende ondersteuning

BESPIEGELEND INZICHT

COLLECTIEVE ACTIE

HOE ZINVOL IS HET

MENTALE BETROKKENHEID

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met MedEye en hoe ik nu werk. 64%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met MedEye.
67%
3. Ik begrijp wat het gebruik van MedEye allemaal van mij vraagt. 76%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van MedEye kan opleveren voor mijn
werk en zie dit als meerwaarde? 71%
AANDACHTSPUNT: Verschil in werken nu en met MedEye.

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van MedEye op
gang te brengen en te houden. 71%
6. Wij zijn het er als team over eens dat MedEye deel moet (gaan) uitmaken van
ons dagelijks werk. 81%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven in ons
werkproces. 93%
8. Ik verwacht dat ik het gebruik van MedEye ook na de invoering blijf gebruiken.
89%
AANDACHTSPUNT: Juiste kartrekkers.

14 deelnemers hebben ingevuld dat ze werkzaam zijn bij de afdeling Venmarke*
Gemiddelde leeftijd: 44
Gemiddelde score: 5,5
Vraag met hoogste score: Ik help mijn collega’s om MedEye goed te gebruiken.
Vraag met laagste score: Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol.

*Let op sommige deelnemers werken op meerdere afdelingen
Extra vragen
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête, zie hieronder de resultaten op een schaal van 0%-100%:

Het gebruik van MedEye geeft mij
meer vertrouwen in onze
medicijntoediening en het
registratieproces hiervan dan
voorheen.

Ik weet waar ik terecht kan bij vragen
over en/of problemen bij het gebruik
van MedEye.

Ik help mijn collega’s om MedEye
goed te gebruiken.

Ons team helpt elkaar om MedEye
goed te gebruiken.

67%

71%

93%

93%

NULMETING
ZANDMARKE
BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van MedEye kunnen zien. 66%
14. Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol. 66%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van MedEye zinvol. 73%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik MedEye anders
moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 89%
AANDACHTSPUNT; Als team zinvol / Als team toegang tot informatie.

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van MedEye. 89%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van MedEye,
ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 81%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met MedEye. 74%
12. Het gebruik van MedEye wordt voldoende ondersteund door de rest van de
mensen binnen Interzorg. 76%
AANDACHTSPUNT; Als team juiste vaardigheden en kennis.

BESPIEGELEND INZICHT

COLLECTIEVE ACTIE

HOE ZINVOL IS HET

MENTALE BETROKKENHEID

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met MedEye en hoe ik nu werk. 73%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met MedEye.
73%
3. Ik begrijp wat het gebruik van MedEye allemaal van mij vraagt. 77%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van MedEye kan opleveren voor mijn
werk en zie dit als meerwaarde? 77%
AANDACHTSPUNT: Verschil nu en met MedEye / Doel als team.

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van MedEye op
gang te brengen en te houden. 73%
6. Wij zijn het er als team over eens dat MedEye deel moet (gaan) uitmaken van
ons dagelijks werk. 77%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven in ons
werkproces. 90%
8. Ik verwacht dat ik het gebruik van MedEye ook na de invoering blijf gebruiken.
89%
AANDACHTSPUNT: Juiste kartrekkers.

18 deelnemers hebben ingevuld dat ze werkzaam zijn bij de afdeling Zandmarke*
Gemiddelde leeftijd: 43
Gemiddelde score: 5,5
Vraag met hoogste score: Ik help mijn collega’s om MedEye goed te gebruiken.
Vraag met laagste score: Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol.

*Let op sommige deelnemers werken op meerdere afdelingen

Extra vragen
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête, zie hieronder de resultaten op een schaal van 0%-100%:
Het gebruik van MedEye geeft mij
meer vertrouwen in onze
medicijntoediening en het
registratieproces hiervan dan
voorheen.

Ik weet waar ik terecht kan bij vragen
over en/of problemen bij het gebruik
van MedEye.

Ik help mijn collega’s om MedEye
goed te gebruiken.

Ons team helpt elkaar om MedEye
goed te gebruiken.

76%

76%

91%

91%

ALGEMENE GEGEVENS
MEDEYE:
Tijdens de Challenge verpleeghuis van de Toekomst schaalt Interzorg het gebruik van MedEye verder op. MedEye
verifieert alle soorten medicatie op juistheid en helpt de zorgmedewerker met een efficiënte en correcte registratie.
Dit biedt oplossingen voor “bedside” verificatie; zorgmedewerkers worden in staat gesteld om medicatie
automatisch te verifiëren bij de cliënt.
ONDERZOEK
Het onderzoeksdoel is dat Interzorg ontdekt hoe ze zo effectief mogelijk MedEye kunnen implementeren op al hun
locaties. Dit wordt op twee manieren onderzocht. Enerzijds door terug te kijken op eerdere implementaties en
daarvan te leren (door kwalitatief onderzoek). En anderzijds tijdens de implementaties op Anholt en de Wijde Blik te
leren en bij te sturen waar nodig. Hiervoor zetten we de NoMad survey in. Zo krijgen we gaandeweg inzicht in:
1. Het effect van de inzet van MedEye.
2. De meest effectieve manier om te implementeren. Er ontstaat een whitepaper met geleerde
lessen welke we zullen delen met de sector na afloop van de Challenge.
NOMAD SURVEY
Interzorg zet de NoMad survey in aan het begin (januari 2021 = nulmeting) en na afloop van de invoering van
MedEye (= eindmeting). De vragen uit de NoMad-lijst gaan specifiek over het implementatieproces. Het geeft op
hoofdlijnen inzichten in de verwachtingen en bevindingen van medewerkers en vrijwilligers. Bij iedere vraag kon
aangegeven worden in hoeverre men zich wel of niet kon vinden in de stelling. Helemaal links (score 1) betekent dat
men zich helemaal niet kon vinden in de stelling, helemaal rechts (score 7) betekent dat men zich volledig kon
vinden in de stelling. Wanneer de meeste deelnemers op een bepaalde vraag laag scoren dan geeft dit aan dat hier
binnen het implementatietraject meer aandacht op (had) moet(en) zijn. Wanneer er hoog wordt gescoord, dan is er
dus voldoende aandacht voor dat thema geweest.
UITKOMSTEN
De uitkomsten worden via de NoMad-survey gewogen en geïnterpreteerd. De NoMad-survey rekent de resultaten
om in procenten (1 punt = 0% / 7 punten = 100%). De resultaten van de 1e enquête worden in deze sessie besproken.
Binnen dit project wordt de NoMad-survey als een kwalitatief/exploratief meetinstrument ingezet, waarbij de
uitkomsten richting geven aan de implementatie. Dit zorgt ervoor dat er een compleet, relevant spectrum wordt
benut. Een eigen vertaling van de vragenlijst is voor dit doel toereikend in validiteit en betrouwbaarheid.

AANTAL VRAGEN: 25

TERMIJN OPEN: 30/3/2021 - 14/4/2021

AANTAL RESPONDENTEN: 28

LEEFTIJD: GEMIDDELD 43 JAAR, OUDSTE 69 JAAR, JONGSTE 21 JAAR

SCHAAL 1 (HELEMAAL MEE ONEENS = 0%) TOT 7 (HELEMAAL EENS = 100%)

GEM. SCORE: BOSMARKE 5,9 / DORPSMARKE 5,5 / ENKMARKE 5,2 / FLINTMARKE 6,1
GEM. SCORE: GRZ 5,8 / HEIDEMARKE 6,3 / RIETMARKE 6,4/ VENMARKE 6,0 / ZANDMARKE 5,8

LAAGSTE GEMIDDELDE PERSOONLIJKE SCORE: 3,9 - HOOGSTE GEMIDDELDE SCORE: 7,0

TOTAAL GEMIDDELDE SCORE: 6,1
VRAAG MET HOOGSTEGEMIDDELDE SCORE (6,6)
'Ik help mijn collega’s om MedEye goed te gebruiken.'
VRAAG MET LAAGSTE GEMIDDELDE SCORE (5,2)
'Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik van MedEye kunnen zien.'

EINDMETING
BOSMARKE
BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van MedEye kunnen zien. 74%
14. Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol. 76%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van MedEye zinvol. 81%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik MedEye anders
moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 88%
AANDACHTSPUNT; Toegang tot informatie.

BESPIEGELEND INZICHT

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met MedEye en hoe ik nu werk. 79%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met MedEye.
83%
3. Ik begrijp wat het gebruik van MedEye allemaal van mij vraagt. 88%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van MedEye kan opleveren voor mijn
werk en zie dit als meerwaarde? 83%
AANDACHTSPUNT: Verschil MedEye en nu.

HOE ZINVOL IS HET

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van MedEye. 90%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van MedEye,
ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 83%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met MedEye. 81%
12. Het gebruik van MedEye wordt voldoende ondersteund door de rest van de
mensen binnen Interzorg. 79%
AANDACHTSPUNT; Voldoende ondersteuning.

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van MedEye op
gang te brengen en te houden. 83%
6. Wij zijn het er als team over eens dat MedEye deel moet (gaan) uitmaken van
ons dagelijks werk. 81%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven in ons
werkproces. 90%
8. Ik verwacht dat ik het gebruik van MedEye ook na de invoering blijf gebruiken.
90%
AANDACHTSPUNT: MedEye deel uitmaken dagelijks werk.
COLLECTIEVE ACTIE

MENTALE BETROKKENHEID

6 deelnemers hebben ingevuld dat ze werkzaam zijn bij de afdeling Bosmarke*
Gemiddelde leeftijd: 45
Gemiddelde score: 5,9
Vraag met hoogste score: Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven
in ons werkproces.
Vraag met laagste score: Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het
gebruik van MedEye kunnen zien.
* Sommige deelnemers werken op meerdere afdelingen.
Extra vragen
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête, zie hieronder de resultaten op een schaal van 0%-100%:
Het gebruik van MedEye geeft mij
meer vertrouwen in onze
medicijntoediening en het
registratieproces hiervan dan
voorheen.

Ik weet waar ik terecht kan bij vragen
over en/of problemen bij het gebruik
van MedEye.

Ik help mijn collega’s om MedEye
goed te gebruiken.

Ons team helpt elkaar om MedEye
goed te gebruiken.

76%

90%

90%

88%

EINDMETING
DORPSMARKE
BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van MedEye kunnen zien. 62%
14. Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol. 69%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van MedEye zinvol. 69%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik MedEye anders
moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 83%
AANDACHTSPUNT; Als team zinvol

BESPIEGELEND INZICHT

HOE ZINVOL IS HET

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van MedEye. 86%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van MedEye,
ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 83%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met MedEye. 83%
12. Het gebruik van MedEye wordt voldoende ondersteund door de rest van de
mensen binnen Interzorg. 79%
AANDACHTSPUNT; Voldoende ondersteuning
COLLECTIEVE ACTIE

MENTALE BETROKKENHEID

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met MedEye en hoe ik nu werk. 69%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met MedEye.
74%
3. Ik begrijp wat het gebruik van MedEye allemaal van mij vraagt. 83%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van MedEye kan opleveren voor mijn
werk en zie dit als meerwaarde? 76%
AANDACHTSPUNT: Verschil in werken nu en met MedEye.

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van MedEye op
gang te brengen en te houden. 79%
6. Wij zijn het er als team over eens dat MedEye deel moet (gaan) uitmaken van
ons dagelijks werk. 76%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven in ons
werkproces. 86%
8. Ik verwacht dat ik het gebruik van MedEye ook na de invoering blijf gebruiken.
88%
AANDACHTSPUNT: MedEye deel uitmaken dagelijks werk.

6 deelnemers hebben ingevuld dat ze werkzaam zijn bij de afdeling Dorpsmarke*
Gemiddelde leeftijd: 54
Gemiddelde score: 5,5
Vraag met hoogste score: Ons team helpt elkaar om MedEye goed te gebruiken.
Vraag met laagste score: Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van
het gebruik van MedEye kunnen zien.

*Sommige deelnemers werken op meerdere afdelingen.
Extra vragen
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête, zie hieronder de resultaten op een schaal van 0%-100%:
Het gebruik van MedEye geeft mij
meer vertrouwen in onze
medicijntoediening en het
registratieproces hiervan dan
voorheen.

Ik weet waar ik terecht kan bij vragen
over en/of problemen bij het gebruik
van MedEye.

Ik help mijn collega’s om MedEye
goed te gebruiken.

Ons team helpt elkaar om MedEye
goed te gebruiken.

69%

76%

88%

90%

EINDMETING
ENKMARKE
BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van MedEye kunnen zien. 51%
14. Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol. 63%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van MedEye zinvol. 63%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik MedEye anders
moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 83%
AANDACHTSPUNT; Toegang tot informatie.

BESPIEGELEND INZICHT

HOE ZINVOL IS HET

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van MedEye. 83%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van MedEye,
ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 83%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met MedEye. 74%
12. Het gebruik van MedEye wordt voldoende ondersteund door de rest van de
mensen binnen Interzorg. 80%
AANDACHTSPUNT; Juiste vaardigheden team.
COLLECTIEVE ACTIE

MENTALE BETROKKENHEID

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met MedEye en hoe ik nu werk. 63%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met MedEye.
63%
3. Ik begrijp wat het gebruik van MedEye allemaal van mij vraagt. 83%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van MedEye kan opleveren voor mijn
werk en zie dit als meerwaarde? 63%
AANDACHTSPUNT: Verschil werken met MedEye en nu.

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van MedEye op
gang te brengen en te houden. 71%
6. Wij zijn het er als team over eens dat MedEye deel moet (gaan) uitmaken van
ons dagelijks werk. 71%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven in ons
werkproces. 86%
8. Ik verwacht dat ik het gebruik van MedEye ook na de invoering blijf gebruiken.
83%
AANDACHTSPUNT: Juiste kartrekkers.

5 deelnemers hebben ingevuld dat ze werkzaam zijn bij de afdeling Enkmarke*
Gemiddelde leeftijd: 45
Gemiddelde score: 5,2
Vraag met hoogste score: Ons team helpt elkaar om MedEye goed te gebruiken.
Vraag met laagste score: Het gebruik van MedEye geeft mij meer vertrouwen in onze
medicijntoediening en het registratieproces hiervan dan voorheen.

*Sommige deelnemers werken op meerdere afdelingen.
Extra vragen
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête, zie hieronder de resultaten op een schaal van 0%-100%:

Het gebruik van MedEye geeft mij
meer vertrouwen in onze
medicijntoediening en het
registratieproces hiervan dan
voorheen.

Ik weet waar ik terecht kan bij vragen
over en/of problemen bij het gebruik
van MedEye.

Ik help mijn collega’s om MedEye
goed te gebruiken.

Ons team helpt elkaar om MedEye
goed te gebruiken.

57%

71%

89%

91%

EINDMETING
FLINTMARKE
BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van MedEye kunnen zien. 73%
14. Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol. 83%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van MedEye zinvol. 86%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik MedEye anders
moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 91%
AANDACHTSPUNT; Toegang tot informatie.

BESPIEGELEND INZICHT

HOE ZINVOL IS HET

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van MedEye. 93%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van MedEye,
ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 91%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met MedEye. 87%
12. Het gebruik van MedEye wordt voldoende ondersteund door de rest van de
mensen binnen Interzorg. 86%
AANDACHTSPUNT; Voldoende ondersteuning
COLLECTIEVE ACTIE

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met MedEye en hoe ik nu werk. 84%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met MedEye.
82%
3. Ik begrijp wat het gebruik van MedEye allemaal van mij vraagt. 88%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van MedEye kan opleveren voor mijn
werk en zie dit als meerwaarde? 84%
AANDACHTSPUNT: Verschil in werken nu en met MedEye

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van MedEye op
gang te brengen en te houden. 89%
6. Wij zijn het er als team over eens dat MedEye deel moet (gaan) uitmaken van
ons dagelijks werk. 91%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven in ons
werkproces. 93%
8. Ik verwacht dat ik het gebruik van MedEye ook na de invoering blijf gebruiken.
95%
AANDACHTSPUNT: Juiste kartrekkers.
MENTALE BETROKKENHEID

8 deelnemers hebben ingevuld dat ze werkzaam zijn bij de afdeling Flintmarke*
Gemiddelde leeftijd: 48
Gemiddelde score: 6,1
Vraag met hoogste score: Ik verwacht dat ik het gebruik van MedEye ook na de invoering blijf
gebruiken.
Vraag met laagste score: Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het
gebruik van MedEye kunnen zien.

*Sommige deelnemers werken op meerdere afdelingen.
Extra vragen
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête, zie hieronder de resultaten op een schaal van 0%-100%:
Het gebruik van MedEye geeft mij
meer vertrouwen in onze
medicijntoediening en het
registratieproces hiervan dan
voorheen.

Ik weet waar ik terecht kan bij vragen
over en/of problemen bij het gebruik
van MedEye.

Ik help mijn collega’s om MedEye
goed te gebruiken.

Ons team helpt elkaar om MedEye
goed te gebruiken.

82%

89%

93%

91%

EINDMETING
GRZ
BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van MedEye kunnen zien. 57%
14. Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol. 81%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van MedEye zinvol. 81%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik MedEye anders
moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 86%
AANDACHTSPUNT; Toegang tot informatie.

BESPIEGELEND INZICHT

HOE ZINVOL IS HET

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van MedEye. 86%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van MedEye,
ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 76%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met MedEye. 90%
12. Het gebruik van MedEye wordt voldoende ondersteund door de rest van de
mensen binnen Interzorg. 81%
AANDACHTSPUNT; Vertrouwen blijven houden.

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met MedEye en hoe ik nu werk. 76%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met MedEye.
86%
3. Ik begrijp wat het gebruik van MedEye allemaal van mij vraagt. 81%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van MedEye kan opleveren voor mijn
werk en zie dit als meerwaarde? 86%
AANDACHTSPUNT: Verschil in werken nu en met MedEye / Als team eens over
doel.

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van MedEye op
gang te brengen en te houden. 81%
6. Wij zijn het er als team over eens dat MedEye deel moet (gaan) uitmaken van
ons dagelijks werk. 81%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven in ons
werkproces. 81%
8. Ik verwacht dat ik het gebruik van MedEye ook na de invoering blijf gebruiken.
86%
AANDACHTSPUNT: Juiste kartrekkers.
COLLECTIEVE ACTIE

MENTALE BETROKKENHEID

3 deelnemers hebben ingevuld dat ze werkzaam zijn bij de afdeling GRZ*
Gemiddelde leeftijd: 39
Gemiddelde score: 5,8
Vraag met hoogste score: Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te
kunnen werken met MedEye.
Vraag met laagste score: Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het
gebruik van MedEye kunnen zien.

*Sommige deelnemers werken op meerdere afdelingen.
Extra vragen
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête, zie hieronder de resultaten op een schaal van 0%-100%:
Het gebruik van MedEye geeft mij
meer vertrouwen in onze
medicijntoediening en het
registratieproces hiervan dan
voorheen.

Ik weet waar ik terecht kan bij vragen
over en/of problemen bij het gebruik
van MedEye.

Ik help mijn collega’s om MedEye
goed te gebruiken.

Ons team helpt elkaar om MedEye
goed te gebruiken.

86%

90%

86%

86%

EINDMETING
HEIDEMARKE
BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van MedEye kunnen zien. 83%
14. Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol. 87%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van MedEye zinvol. 89%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik MedEye anders
moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 90%
AANDACHTSPUNT; Toegang tot informatie.

BESPIEGELEND INZICHT

HOE ZINVOL IS HET

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van MedEye. 94%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van MedEye,
ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 94%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met MedEye. 90%
12. Het gebruik van MedEye wordt voldoende ondersteund door de rest van de
mensen binnen Interzorg. 89%
AANDACHTSPUNT; Voldoende ondersteuning
COLLECTIEVE ACTIE

MENTALE BETROKKENHEID

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met MedEye en hoe ik nu werk. 86%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met MedEye.
89%
3. Ik begrijp wat het gebruik van MedEye allemaal van mij vraagt. 92%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van MedEye kan opleveren voor mijn
werk en zie dit als meerwaarde? 87%
AANDACHTSPUNT: Verschil MedEye en werken nu.

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van MedEye op
gang te brengen en te houden. 89%
6. Wij zijn het er als team over eens dat MedEye deel moet (gaan) uitmaken van
ons dagelijks werk. 95%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven in ons
werkproces. 94%
8. Ik verwacht dat ik het gebruik van MedEye ook na de invoering blijf gebruiken.
97%
AANDACHTSPUNT: Juiste kartrekkers.

9 deelnemers hebben ingevuld dat ze werkzaam zijn bij de afdeling Heidemarke*
Gemiddelde leeftijd: 47
Gemiddelde score: 6,3
Vraag met hoogste score: Wij zijn het er als team over eens dat MedEye deel moet (gaan)
uitmaken van ons dagelijks werk.
Vraag met laagste score: Het gebruik van MedEye geeft mij meer vertrouwen in onze
medicijntoediening en het registratieproces hiervan dan voorheen.

*Let op sommige deelnemers werken op meerdere afdelingen
Extra vragen
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête, zie hieronder de resultaten op een schaal van 0%-100%:
Het gebruik van MedEye geeft mij
meer vertrouwen in onze
medicijntoediening en het
registratieproces hiervan dan
voorheen.

Ik weet waar ik terecht kan bij vragen
over en/of problemen bij het gebruik
van MedEye.

Ik help mijn collega’s om MedEye
goed te gebruiken.

Ons team helpt elkaar om MedEye
goed te gebruiken.

81%

89%

97%

97%

EINDMETING
RIETMARKE

BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van MedEye kunnen zien. 82%
14. Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol. 89%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van MedEye zinvol. 93%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik MedEye anders
moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 96%
AANDACHTSPUNT; Toegang tot informatie.

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van MedEye. 96%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van MedEye,
ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 96%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met MedEye. 93%
12. Het gebruik van MedEye wordt voldoende ondersteund door de rest van de
mensen binnen Interzorg. 93%
AANDACHTSPUNT; Voldoende ondersteuning

BESPIEGELEND INZICHT

COLLECTIEVE ACTIE

HOE ZINVOL IS HET

MENTALE BETROKKENHEID

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met MedEye en hoe ik nu werk. 82%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met MedEye.
82%
3. Ik begrijp wat het gebruik van MedEye allemaal van mij vraagt. 96%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van MedEye kan opleveren voor mijn
werk en zie dit als meerwaarde? 93%
AANDACHTSPUNT: Doel als team.

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van MedEye op
gang te brengen en te houden. 96%
6. Wij zijn het er als team over eens dat MedEye deel moet (gaan) uitmaken van
ons dagelijks werk. 96%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven in ons
werkproces. 96%
8. Ik verwacht dat ik het gebruik van MedEye ook na de invoering blijf gebruiken.
75%
AANDACHTSPUNT: Blijven gebruiken.

9 deelnemers hebben ingevuld dat ze werkzaam zijn bij de afdeling Rietmarke*
Gemiddelde leeftijd: 39
Gemiddelde score: 6,4
Vraag met hoogste score: Ik help mijn collega’s om MedEye goed te gebruiken.
Vraag met laagste score: Het gebruik van MedEye geeft mij meer vertrouwen in onze
medicijntoediening en het registratieproces hiervan dan voorheen.

*Let op sommige deelnemers werken op meerdere afdelingen
Extra vragen
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête, zie hieronder de resultaten op een schaal van 0%-100%:
Het gebruik van MedEye geeft mij
meer vertrouwen in onze
medicijntoediening en het
registratieproces hiervan dan
voorheen.

Ik weet waar ik terecht kan bij vragen
over en/of problemen bij het gebruik
van MedEye.

Ik help mijn collega’s om MedEye
goed te gebruiken.

Ons team helpt elkaar om MedEye
goed te gebruiken.

75%

96%

96%

96%

EINDMETING
VENMARKE
BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van MedEye kunnen zien. 57%
14. Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol. 79%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van MedEye zinvol. 83%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik MedEye anders
moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 90%
AANDACHTSPUNT; Toegang tot informatie.

BESPIEGELEND INZICHT

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van MedEye. 93%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van MedEye,
ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 90%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met MedEye. 90%
12. Het gebruik van MedEye wordt voldoende ondersteund door de rest van de
mensen binnen Interzorg. 90%
AANDACHTSPUNT; Voldoende ondersteuning

COLLECTIEVE ACTIE

HOE ZINVOL IS HET

MENTALE BETROKKENHEID

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met MedEye en hoe ik nu werk. 79%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met MedEye.
82%
3. Ik begrijp wat het gebruik van MedEye allemaal van mij vraagt. 86%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van MedEye kan opleveren voor mijn
werk en zie dit als meerwaarde? 79%
AANDACHTSPUNT: Verschil in werken nu en met MedEye.

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van MedEye op
gang te brengen en te houden. 86%
6. Wij zijn het er als team over eens dat MedEye deel moet (gaan) uitmaken van
ons dagelijks werk. 89%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven in ons
werkproces. 93%
8. Ik verwacht dat ik het gebruik van MedEye ook na de invoering blijf gebruiken.
89%
AANDACHTSPUNT: Juiste kartrekkers.

4 deelnemers hebben ingevuld dat ze werkzaam zijn bij de afdeling Venmarke*
Gemiddelde leeftijd: 56
Gemiddelde score: 6,0
Vraag met hoogste score: Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven
in ons werkproces.
Vraag met laagste score: Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het
gebruik van MedEye kunnen zien.

*Let op sommige deelnemers werken op meerdere afdelingen
Extra vragen
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête, zie hieronder de resultaten op een schaal van 0%-100%:
Het gebruik van MedEye geeft mij
meer vertrouwen in onze
medicijntoediening en het
registratieproces hiervan dan
voorheen.

Ik weet waar ik terecht kan bij vragen
over en/of problemen bij het gebruik
van MedEye.

Ik help mijn collega’s om MedEye
goed te gebruiken.

Ons team helpt elkaar om MedEye
goed te gebruiken.

86%

89%

89%

89%

EINDMETING
ZANDMARKE
BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van MedEye kunnen zien. 74%
14. Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol. 71%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van MedEye zinvol. 74%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik MedEye anders
moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 89%
AANDACHTSPUNT; Als team zinvol.

BESPIEGELEND INZICHT

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van MedEye. 91%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van MedEye,
ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 89%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met MedEye. 89%
12. Het gebruik van MedEye wordt voldoende ondersteund door de rest van de
mensen binnen Interzorg. 86%
AANDACHTSPUNT; Voldoende ondersteuning.

COLLECTIEVE ACTIE

HOE ZINVOL IS HET

MENTALE BETROKKENHEID

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met MedEye en hoe ik nu werk. 60%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met MedEye.
74%
3. Ik begrijp wat het gebruik van MedEye allemaal van mij vraagt. 80%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van MedEye kan opleveren voor mijn
werk en zie dit als meerwaarde? 74%
AANDACHTSPUNT: Verschil nu en met MedEye.

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van MedEye op
gang te brengen en te houden. 86%
6. Wij zijn het er als team over eens dat MedEye deel moet (gaan) uitmaken van
ons dagelijks werk. 89%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven in ons
werkproces. 91%
8. Ik verwacht dat ik het gebruik van MedEye ook na de invoering blijf gebruiken.
89%
AANDACHTSPUNT: Juiste kartrekkers.

5 deelnemers hebben ingevuld dat ze werkzaam zijn bij de afdeling Zandmarke*
Gemiddelde leeftijd: 49
Gemiddelde score: 5,8
Vraag met hoogste score: Ik weet waar ik terecht kan bij vragen over en/of problemen bij het
gebruik van MedEye.
Vraag met laagste score: Ik zie het verschil tussen het werken met MedEye en hoe ik nu werk.

*Let op sommige deelnemers werken op meerdere afdelingen
Extra vragen
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête, zie hieronder de resultaten op een schaal van 0%-100%:

Het gebruik van MedEye geeft mij
meer vertrouwen in onze
medicijntoediening en het
registratieproces hiervan dan
voorheen.

Ik weet waar ik terecht kan bij vragen
over en/of problemen bij het gebruik
van MedEye.

Ik help mijn collega’s om MedEye
goed te gebruiken.

Ons team helpt elkaar om MedEye
goed te gebruiken.

71%

91%

89%

89%

ALGEMENE GEGEVENS
MEDEYE:
Tijdens de Challenge verpleeghuis van de Toekomst schaalt Interzorg het gebruik van MedEye verder op. MedEye
verifieert alle soorten medicatie op juistheid en helpt de zorgmedewerker met een efficiënte en correcte registratie.
Dit biedt oplossingen voor “bedside” verificatie; zorgmedewerkers worden in staat gesteld om medicatie
automatisch te verifiëren bij de cliënt.
ONDERZOEK
Het onderzoeksdoel is dat Interzorg ontdekt hoe ze zo effectief mogelijk MedEye kunnen implementeren op al hun
locaties. Dit wordt op twee manieren onderzocht. Enerzijds door terug te kijken op eerdere implementaties en
daarvan te leren (door kwalitatief onderzoek). En anderzijds tijdens de implementaties op Anholt en de Wijde Blik te
leren en bij te sturen waar nodig. Hiervoor zetten we de NoMad survey in. Zo krijgen we gaandeweg inzicht in:
1. Het effect van de inzet van MedEye.
2. De meest effectieve manier om te implementeren. Er ontstaat een whitepaper met geleerde
lessen welke we zullen delen met de sector na afloop van de Challenge.
NOMAD SURVEY
Interzorg zet de NoMad survey in aan het begin (maart 2021 = nulmeting) en na afloop van de invoering van MedEye
(= eindmeting). De vragen uit de NoMad-lijst gaan specifiek over het implementatieproces. Het geeft op hoofdlijnen
inzichten in de verwachtingen en bevindingen van medewerkers en vrijwilligers. Bij iedere vraag kon aangegeven
worden in hoeverre men zich wel of niet kon vinden in de stelling. Helemaal links (score 1) betekent dat men zich
helemaal niet kon vinden in de stelling, helemaal rechts (score 7) betekent dat men zich volledig kon vinden in de
stelling. Wanneer de meeste deelnemers op een bepaalde vraag laag scoren dan geeft dit aan dat hier binnen het
implementatietraject meer aandacht op (had) moet(en) zijn. Wanneer er hoog wordt gescoord, dan is er dus
voldoende aandacht voor dat thema geweest.
UITKOMSTEN
De uitkomsten worden via de NoMad-survey gewogen en geïnterpreteerd. De NoMad-survey rekent de resultaten
om in procenten (1 punt = 0% / 7 punten = 100%). De resultaten van de 1e enquête worden in deze sessie besproken.
Binnen dit project wordt de NoMad-survey als een kwalitatief/exploratief meetinstrument ingezet, waarbij de
uitkomsten richting geven aan de implementatie. Dit zorgt ervoor dat er een compleet, relevant spectrum wordt
benut. Een eigen vertaling van de vragenlijst is voor dit doel toereikend in validiteit en betrouwbaarheid.

AANTAL VRAGEN: 25

TERMIJN OPEN: 30/3/2021 - 14/4/2021

AANTAL RESPONDENTEN: 20

LEEFTIJD: GEMIDDELD 48 JAAR, OUDSTE 61 JAAR, JONGSTE 23 JAAR

SCHAAL 1 (HELEMAAL MEE ONEENS = 0%) TOT 7 (HELEMAAL EENS = 100%)

GEM. SCORE: BEUK 6,2 / DEN 6,0 / EIK 6,1 / PLATAAN 6,1 / SPAR 6,4

LAAGSTE GEMIDDELDE PERSOONLIJKE SCORE: 5,2 - HOOGSTE GEMIDDELDE SCORE: 6,9

TOTAAL GEMIDDELDE SCORE: 6,1
VRAAG MET HOOGSTEGEMIDDELDE SCORE (6,8)
'Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven in ons werkproces.'
VRAAG MET LAAGSTE GEMIDDELDE SCORE (5,4)
'Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken met MedEye.'

Notes:
1. Een deel van de medewerkers hebben de vragenlijst ingevuld zonder enige
kennis van MedEye, een ander deel met al enige kennis van MedEye.

NULMETING
BEUK
BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van MedEye kunnen zien. 79%
14. Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol. 93%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van MedEye zinvol. 93%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik MedEye anders
moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 93%
AANDACHTSPUNT; Toegang tot informatie over effecten.

BESPIEGELEND INZICHT

HOE ZINVOL IS HET

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van MedEye. 86%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van MedEye,
ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 86%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met MedEye. 64%
12. Het gebruik van MedEye wordt voldoende ondersteund door de rest van de
mensen binnen Interzorg. 86%
AANDACHTSPUNT; Juiste vaardigheden en kennis.

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met MedEye en hoe ik nu werk. 71%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met MedEye.
93%
3. Ik begrijp wat het gebruik van MedEye allemaal van mij vraagt. 79%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van MedEye kan opleveren voor mijn
werk en zie dit als meerwaarde? 100%
AANDACHTSPUNT: Verschil werken met MedEye en huidig.

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van MedEye op
gang te brengen en te houden. 79%
6. Wij zijn het er als team over eens dat MedEye deel moet (gaan) uitmaken van
ons dagelijks werk. 86%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven in ons
werkproces. 93%
8. Ik verwacht dat ik het gebruik van MedEye ook na de invoering blijf gebruiken.
100%
AANDACHTSPUNT: Juiste kartrekkers.
COLLECTIEVE ACTIE

MENTALE BETROKKENHEID

2 deelnemers hebben ingevuld dat ze werkzaam zijn bij de afdeling Beuk*
Gemiddelde leeftijd: 35
Gemiddelde score: 6,2
Vraag met hoogste score: Ik begrijp welke voordelen het gebruik van MedEye kan opleveren
voor mijn werk en zie dit als meerwaarde.
Vraag met laagste score: Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te
kunnen werken met MedEye.
* Sommige deelnemers werken op meerdere afdelingen.
Extra vragen
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête, zie hieronder de resultaten op een schaal van 0%-100%:
Het gebruik van MedEye geeft mij
meer vertrouwen in onze
medicijntoediening en het
registratieproces hiervan dan
voorheen.

Ik weet waar ik terecht kan bij vragen
over en/of problemen bij het gebruik
van MedEye.

Ik help mijn collega’s om MedEye
goed te gebruiken.

Ons team helpt elkaar om MedEye
goed te gebruiken.

100%

86%

100%

100%

NULMETING
DEN
BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van MedEye kunnen zien. 69%
14. Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol. 69%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van MedEye zinvol. 86%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik MedEye anders
moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 94%
AANDACHTSPUNT; Als team zinvol / Toegang tot informatie effecten.

BESPIEGELEND INZICHT

HOE ZINVOL IS HET

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van MedEye. 94%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van MedEye,
ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 86%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met MedEye. 74%
12. Het gebruik van MedEye wordt voldoende ondersteund door de rest van de
mensen binnen Interzorg. 83%
AANDACHTSPUNT; Juiste vaardigheden en kennis.
COLLECTIEVE ACTIE

MENTALE BETROKKENHEID

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met MedEye en hoe ik nu werk. 89%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met MedEye.
66%
3. Ik begrijp wat het gebruik van MedEye allemaal van mij vraagt. 94%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van MedEye kan opleveren voor mijn
werk en zie dit als meerwaarde? 89%
AANDACHTSPUNT: Als team eens over doel.

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van MedEye op
gang te brengen en te houden. 83%
6. Wij zijn het er als team over eens dat MedEye deel moet (gaan) uitmaken van
ons dagelijks werk. 71%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven in ons
werkproces. 97%
8. Ik verwacht dat ik het gebruik van MedEye ook na de invoering blijf gebruiken.
94%
AANDACHTSPUNT: Als team eens over deel uit maken dagelijks werk.

5 deelnemers hebben ingevuld dat ze werkzaam zijn bij de afdeling Den*
Gemiddelde leeftijd: 51
Gemiddelde score: 6,0
Vraag met hoogste score: Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven
in ons werkproces.
Vraag met laagste score: Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met
MedEye.

*Sommige deelnemers werken op meerdere afdelingen.
Extra vragen
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête, zie hieronder de resultaten op een schaal van 0%-100%:
Het gebruik van MedEye geeft mij
meer vertrouwen in onze
medicijntoediening en het
registratieproces hiervan dan
voorheen.

Ik weet waar ik terecht kan bij vragen
over en/of problemen bij het gebruik
van MedEye.

Ik help mijn collega’s om MedEye
goed te gebruiken.

Ons team helpt elkaar om MedEye
goed te gebruiken.

86%

94%

97%

97%

NULMETING
EIK
BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van MedEye kunnen zien. 57%
14. Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol. 81%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van MedEye zinvol. 90%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik MedEye anders
moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 90%
AANDACHTSPUNT; Toegang tot informatie effecten.

BESPIEGELEND INZICHT

HOE ZINVOL IS HET

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van MedEye. 95%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van MedEye,
ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 86%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met MedEye. 76%
12. Het gebruik van MedEye wordt voldoende ondersteund door de rest van de
mensen binnen Interzorg. 86%
AANDACHTSPUNT; Juiste vaardigheden en kennis.
COLLECTIEVE ACTIE

MENTALE BETROKKENHEID

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met MedEye en hoe ik nu werk. 90%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met MedEye.
76%
3. Ik begrijp wat het gebruik van MedEye allemaal van mij vraagt. 90%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van MedEye kan opleveren voor mijn
werk en zie dit als meerwaarde? 86%
AANDACHTSPUNT: Wat vraagt het van mij?

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van MedEye op
gang te brengen en te houden. 81%
6. Wij zijn het er als team over eens dat MedEye deel moet (gaan) uitmaken van
ons dagelijks werk. 81%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven in ons
werkproces. 95%
8. Ik verwacht dat ik het gebruik van MedEye ook na de invoering blijf gebruiken.
95%
AANDACHTSPUNT: Juiste kartrekkers.

3 deelnemers hebben ingevuld dat ze werkzaam zijn bij de afdeling Eik*
Gemiddelde leeftijd: 53
Gemiddelde score: 6,1
Vraag met hoogste score: Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven
in ons werkproces.
Vraag met laagste score: Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het
gebruik van MedEye kunnen zien.

*Sommige deelnemers werken op meerdere afdelingen.
Extra vragen
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête, zie hieronder de resultaten op een schaal van 0%-100%:
Het gebruik van MedEye geeft mij
meer vertrouwen in onze
medicijntoediening en het
registratieproces hiervan dan
voorheen.

Ik weet waar ik terecht kan bij vragen
over en/of problemen bij het gebruik
van MedEye.

Ik help mijn collega’s om MedEye
goed te gebruiken.

Ons team helpt elkaar om MedEye
goed te gebruiken.

90%

90%

95%

95%

NULMETING
PLATAAN
BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van MedEye kunnen zien. 83%
14. Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol. 79%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van MedEye zinvol. 92%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik MedEye anders
moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 97%
AANDACHTSPUNT; Als team zinvol

BESPIEGELEND INZICHT

HOE ZINVOL IS HET

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van MedEye op
gang te brengen en te houden. 90%
6. Wij zijn het er als team over eens dat MedEye deel moet (gaan) uitmaken van
ons dagelijks werk. 84%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven in ons
werkproces. 97%
8. Ik verwacht dat ik het gebruik van MedEye ook na de invoering blijf gebruiken.
95%
AANDACHTSPUNT: Als team eens over deel uit maken dagelijks werk.

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van MedEye. 95%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van MedEye,
ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 94%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met MedEye. 78%
12. Het gebruik van MedEye wordt voldoende ondersteund door de rest van de
mensen binnen Interzorg. 83%
AANDACHTSPUNT; Juiste vaardigheden en kennis.
COLLECTIEVE ACTIE

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met MedEye en hoe ik nu werk. 73%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met MedEye.
79%
3. Ik begrijp wat het gebruik van MedEye allemaal van mij vraagt. 86%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van MedEye kan opleveren voor mijn
werk en zie dit als meerwaarde? 87%
AANDACHTSPUNT: Verschil in werken nu en met MedEye

MENTALE BETROKKENHEID

9 deelnemers hebben ingevuld dat ze werkzaam zijn bij de afdeling Plataan*
Gemiddelde leeftijd: 50
Gemiddelde score: 6,1
Vraag met hoogste score: Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven
in ons werkproces. .
Vraag met laagste score: Ik zie het verschil tussen het werken met MedEye en hoe ik nu werk.

*Sommige deelnemers werken op meerdere afdelingen.
Extra vragen
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête, zie hieronder de resultaten op een schaal van 0%-100%:
Het gebruik van MedEye geeft mij
meer vertrouwen in onze
medicijntoediening en het
registratieproces hiervan dan
voorheen.

Ik weet waar ik terecht kan bij vragen
over en/of problemen bij het gebruik
van MedEye.

Ik help mijn collega’s om MedEye
goed te gebruiken.

Ons team helpt elkaar om MedEye
goed te gebruiken.

86%

90%

92%

92%

NULMETING
SPAR
BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van MedEye kunnen zien. 76%
14. Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol. 86%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van MedEye zinvol. 95%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik MedEye anders
moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 90%
AANDACHTSPUNT; Toegang tot informatie effecten.

BESPIEGELEND INZICHT

HOE ZINVOL IS HET

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van MedEye. 100%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van MedEye,
ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 90%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met MedEye. 86%
12. Het gebruik van MedEye wordt voldoende ondersteund door de rest van de
mensen binnen Interzorg. 86%
AANDACHTSPUNT; Juiste vaardigheden en kennis / ondersteuning rest Interzorg.

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met MedEye en hoe ik nu werk. 90%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met MedEye.
86%
3. Ik begrijp wat het gebruik van MedEye allemaal van mij vraagt. 86%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van MedEye kan opleveren voor mijn
werk en zie dit als meerwaarde? 95%
AANDACHTSPUNT: Als team doel / Begrijp wat het vraagt.

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van MedEye op
gang te brengen en te houden. 90%
6. Wij zijn het er als team over eens dat MedEye deel moet (gaan) uitmaken van
ons dagelijks werk. 86%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven in ons
werkproces. 100%
8. Ik verwacht dat ik het gebruik van MedEye ook na de invoering blijf gebruiken.
100%
AANDACHTSPUNT: Als team eens over deel uit maken dagelijks werk.
COLLECTIEVE ACTIE

MENTALE BETROKKENHEID

3 deelnemers hebben ingevuld dat ze werkzaam zijn bij de afdeling Spar*
Gemiddelde leeftijd: 46
Gemiddelde score: 6,4
Vraag met hoogste score: Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven
in ons werkproces.
Vraag met laagste score: Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het
gebruik van MedEye kunnen zien.

*Sommige deelnemers werken op meerdere afdelingen.
Extra vragen
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête, zie hieronder de resultaten op een schaal van 0%-100%:
Het gebruik van MedEye geeft mij
meer vertrouwen in onze
medicijntoediening en het
registratieproces hiervan dan
voorheen.

Ik weet waar ik terecht kan bij vragen
over en/of problemen bij het gebruik
van MedEye.

Ik help mijn collega’s om MedEye
goed te gebruiken.

Ons team helpt elkaar om MedEye
goed te gebruiken.

95%

86%

95%

95%

ALGEMENE GEGEVENS
MEDEYE:
Tijdens de Challenge verpleeghuis van de Toekomst schaalt Interzorg het gebruik van MedEye verder op. MedEye
verifieert alle soorten medicatie op juistheid en helpt de zorgmedewerker met een efficiënte en correcte registratie.
Dit biedt oplossingen voor “bedside” verificatie; zorgmedewerkers worden in staat gesteld om medicatie
automatisch te verifiëren bij de cliënt.
ONDERZOEK
Het onderzoeksdoel is dat Interzorg ontdekt hoe ze zo effectief mogelijk MedEye kunnen implementeren op al hun
locaties. Dit wordt op twee manieren onderzocht. Enerzijds door terug te kijken op eerdere implementaties en
daarvan te leren (door kwalitatief onderzoek). En anderzijds tijdens de implementaties op Anholt en de Wijde Blik te
leren en bij te sturen waar nodig. Hiervoor zetten we de NoMad survey in. Zo krijgen we gaandeweg inzicht in:
1. Het effect van de inzet van MedEye.
2. De meest effectieve manier om te implementeren. Er ontstaat een whitepaper met geleerde
lessen welke we zullen delen met de sector na afloop van de Challenge.
NOMAD SURVEY
Interzorg zet de NoMad survey in aan het begin (maart 2021 = nulmeting) en na afloop van de invoering van MedEye
(mei 2021 = eindmeting). De vragen uit de NoMad-lijst gaan specifiek over het implementatieproces. Het geeft op
hoofdlijnen inzichten in de verwachtingen en bevindingen van medewerkers en vrijwilligers. Bij iedere vraag kon
aangegeven worden in hoeverre men zich wel of niet kon vinden in de stelling. Helemaal links (score 1) betekent dat
men zich helemaal niet kon vinden in de stelling, helemaal rechts (score 7) betekent dat men zich volledig kon
vinden in de stelling. Wanneer de meeste deelnemers op een bepaalde vraag laag scoren dan geeft dit aan dat hier
binnen het implementatietraject meer aandacht op (had) moet(en) zijn. Wanneer er hoog wordt gescoord, dan is er
dus voldoende aandacht voor dat thema geweest.
UITKOMSTEN
De uitkomsten worden via de NoMad-survey gewogen en geïnterpreteerd. De NoMad-survey rekent de resultaten
om in procenten (1 punt = 0% / 7 punten = 100%). De resultaten van de 1e enquête worden in deze sessie besproken.
Binnen dit project wordt de NoMad-survey als een kwalitatief/exploratief meetinstrument ingezet, waarbij de
uitkomsten richting geven aan de implementatie. Dit zorgt ervoor dat er een compleet, relevant spectrum wordt
benut. Een eigen vertaling van de vragenlijst is voor dit doel toereikend in validiteit en betrouwbaarheid.

AANTAL VRAGEN: 25

TERMIJN OPEN: 17/5/2021 - 25/5/2021

AANTAL RESPONDENTEN: 17

LEEFTIJD: GEMIDDELD 49 JAAR, OUDSTE 61 JAAR, JONGSTE 23 JAAR

SCHAAL 1 (HELEMAAL MEE ONEENS = 0%) TOT 7 (HELEMAAL EENS = 100%)

GEM. SCORE: BEUK 6,4 / DEN 6,2 / EIK 6,2 / PLATAAN 6,5 / SPAR 6,4

LAAGSTE GEMIDDELDE PERSOONLIJKE SCORE: 5,8 - HOOGSTE GEMIDDELDE SCORE: 6,9

TOTAAL GEMIDDELDE SCORE: 6,4
VRAAG MET HOOGSTEGEMIDDELDE SCORE (6,8)
'Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven in ons werkproces.'
VRAAG MET LAAGSTE GEMIDDELDE SCORE (4,6)
'Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik van MedEye kunnen zien.'

EINDMETING
BEUK
BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van MedEye kunnen zien. 57%
14. Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol. 90%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van MedEye zinvol. 93%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik MedEye anders
moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 97%
AANDACHTSPUNT; Toegang tot informatie over effecten.

BESPIEGELEND INZICHT

HOE ZINVOL IS HET

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van MedEye. 100%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van MedEye,
ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 90%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met MedEye. 86%
12. Het gebruik van MedEye wordt voldoende ondersteund door de rest van de
mensen binnen Interzorg. 93%
AANDACHTSPUNT; Geen.
COLLECTIEVE ACTIE

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met MedEye en hoe ik nu werk. 83%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met MedEye.
90%
3. Ik begrijp wat het gebruik van MedEye allemaal van mij vraagt. 86%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van MedEye kan opleveren voor mijn
werk en zie dit als meerwaarde? 90%
AANDACHTSPUNT: Geen.
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MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van MedEye op
gang te brengen en te houden. 97%
6. Wij zijn het er als team over eens dat MedEye deel moet (gaan) uitmaken van
ons dagelijks werk. 93%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven in ons
werkproces. 100%
8. Ik verwacht dat ik het gebruik van MedEye ook na de invoering blijf gebruiken.
97%
AANDACHTSPUNT: Geen.
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MENTALE BETROKKENHEID

4 deelnemers hebben ingevuld dat ze werkzaam zijn bij de afdeling Beuk*
Gemiddelde leeftijd: 46
Gemiddelde score: 6,4
Vraag met hoogste score: Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven
in ons werkproces.
Vraag met laagste score: Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het
gebruik van MedEye kunnen zien.
* Sommige deelnemers werken op meerdere afdelingen.
Extra vragen
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête, zie hieronder de resultaten op een schaal van 0%-100%:
Het gebruik van MedEye geeft mij
meer vertrouwen in onze
medicijntoediening en het
registratieproces hiervan dan
voorheen.

Ik weet waar ik terecht kan bij vragen
over en/of problemen bij het gebruik
van MedEye.

Ik help mijn collega’s om MedEye
goed te gebruiken.

Ons team helpt elkaar om MedEye
goed te gebruiken.

86%

97%

97%

100%

EINDMETING
DEN
BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van MedEye kunnen zien. 50%
14. Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol. 86%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van MedEye zinvol. 93%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik MedEye anders
moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 97%
AANDACHTSPUNT; Toegang tot informatie over effecten.

BESPIEGELEND INZICHT

HOE ZINVOL IS HET

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van MedEye. 93%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van MedEye,
ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 90%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met MedEye. 86%
12. Het gebruik van MedEye wordt voldoende ondersteund door de rest van de
mensen binnen Interzorg. 86%
AANDACHTSPUNT; Geen.
COLLECTIEVE ACTIE

MENTALE BETROKKENHEID

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met MedEye en hoe ik nu werk. 90%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met MedEye.
93%
3. Ik begrijp wat het gebruik van MedEye allemaal van mij vraagt. 90%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van MedEye kan opleveren voor mijn
werk en zie dit als meerwaarde? 93%
AANDACHTSPUNT: Geen.

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van MedEye op
gang te brengen en te houden. 83%
6. Wij zijn het er als team over eens dat MedEye deel moet (gaan) uitmaken van
ons dagelijks werk. 90%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven in ons
werkproces. 93%
8. Ik verwacht dat ik het gebruik van MedEye ook na de invoering blijf gebruiken.
97%
AANDACHTSPUNT: Geen.

4 deelnemers hebben ingevuld dat ze werkzaam zijn bij de afdeling Den*
Gemiddelde leeftijd: 53
Gemiddelde score: 6,2
Vraag met hoogste score: Ik weet waar ik terecht kan bij vragen over en/of problemen bij het
gebruik van MedEye.
Vraag met laagste score: Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van
het gebruik van MedEye kunnen zien.

*Sommige deelnemers werken op meerdere afdelingen.
Extra vragen
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête, zie hieronder de resultaten op een schaal van 0%-100%:
Het gebruik van MedEye geeft mij
meer vertrouwen in onze
medicijntoediening en het
registratieproces hiervan dan
voorheen.

Ik weet waar ik terecht kan bij vragen
over en/of problemen bij het gebruik
van MedEye.

Ik help mijn collega’s om MedEye
goed te gebruiken.

Ons team helpt elkaar om MedEye
goed te gebruiken.

86%

97%

90%

90%

EINDMETING
EIK
BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van MedEye kunnen zien. 51%
14. Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol. 91%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van MedEye zinvol. 91%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik MedEye anders
moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 94%
AANDACHTSPUNT; Toegang tot informatie effecten.

BESPIEGELEND INZICHT

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met MedEye en hoe ik nu werk. 91%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met MedEye.
89%
3. Ik begrijp wat het gebruik van MedEye allemaal van mij vraagt. 91%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van MedEye kan opleveren voor mijn
werk en zie dit als meerwaarde? 91%
AANDACHTSPUNT: Geen.

HOE ZINVOL IS HET

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van MedEye. 91%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van MedEye,
ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 91%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met MedEye. 91%
12. Het gebruik van MedEye wordt voldoende ondersteund door de rest van de
mensen binnen Interzorg. 91%
AANDACHTSPUNT; Juiste vaardigheden en kennis.
COLLECTIEVE ACTIE

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van MedEye op
gang te brengen en te houden. 89%
6. Wij zijn het er als team over eens dat MedEye deel moet (gaan) uitmaken van
ons dagelijks werk. 91%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven in ons
werkproces. 91%
8. Ik verwacht dat ik het gebruik van MedEye ook na de invoering blijf gebruiken.
94%
AANDACHTSPUNT: Geen.

MENTALE BETROKKENHEID

5 deelnemers hebben ingevuld dat ze werkzaam zijn bij de afdeling Eik*
Gemiddelde leeftijd: 57
Gemiddelde score: 6,2
Vraag met hoogste score: Ik weet waar ik terecht kan bij vragen over en/of problemen bij het
gebruik van MedEye.
Vraag met laagste score: Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het
gebruik van MedEye kunnen zien.

*Sommige deelnemers werken op meerdere afdelingen.
Extra vragen
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête, zie hieronder de resultaten op een schaal van 0%-100%:
Het gebruik van MedEye geeft mij
meer vertrouwen in onze
medicijntoediening en het
registratieproces hiervan dan
voorheen.

Ik weet waar ik terecht kan bij vragen
over en/of problemen bij het gebruik
van MedEye.

Ik help mijn collega’s om MedEye
goed te gebruiken.

Ons team helpt elkaar om MedEye
goed te gebruiken.

80%

94%

91%

91%

EINDMETING
PLATAAN
BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van MedEye kunnen zien. 76%
14. Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol. 86%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van MedEye zinvol. 97%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik MedEye anders
moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 91%
AANDACHTSPUNT; Toegang tot informatie effecten.

BESPIEGELEND INZICHT

HOE ZINVOL IS HET

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van MedEye. 97%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van MedEye,
ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 97%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met MedEye. 93%
12. Het gebruik van MedEye wordt voldoende ondersteund door de rest van de
mensen binnen Interzorg. 83%
AANDACHTSPUNT; Geen.
COLLECTIEVE ACTIE

MENTALE BETROKKENHEID

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met MedEye en hoe ik nu werk. 97%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met MedEye.
93%
3. Ik begrijp wat het gebruik van MedEye allemaal van mij vraagt. 97%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van MedEye kan opleveren voor mijn
werk en zie dit als meerwaarde? 80%
AANDACHTSPUNT: Geen.

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van MedEye op
gang te brengen en te houden. 90%
6. Wij zijn het er als team over eens dat MedEye deel moet (gaan) uitmaken van
ons dagelijks werk. 97%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven in ons
werkproces. 100%
8. Ik verwacht dat ik het gebruik van MedEye ook na de invoering blijf gebruiken.
100%
AANDACHTSPUNT: Als team eens over deel uit maken dagelijks werk.

4 deelnemers hebben ingevuld dat ze werkzaam zijn bij de afdeling Plataan*
Gemiddelde leeftijd: 42
Gemiddelde score: 6,5
Vraag met hoogste score: Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven
in ons werkproces. .
Vraag met laagste score: Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het
gebruik van MedEye kunnen zien.

*Sommige deelnemers werken op meerdere afdelingen.
Extra vragen
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête, zie hieronder de resultaten op een schaal van 0%-100%:
Het gebruik van MedEye geeft mij
meer vertrouwen in onze
medicijntoediening en het
registratieproces hiervan dan
voorheen.

Ik weet waar ik terecht kan bij vragen
over en/of problemen bij het gebruik
van MedEye.

Ik help mijn collega’s om MedEye
goed te gebruiken.

Ons team helpt elkaar om MedEye
goed te gebruiken.

97%

93%

97%

97%

EINDMETING
SPAR
BESPIEGELEND INZICHT:
13. Ons team heeft toegang tot informatie waarin we de effecten van het gebruik
van MedEye kunnen zien. 81%
14. Ons team vindt het gebruik van MedEye zinvol. 86%
15. Ik persoonlijk vind het gebruik van MedEye zinvol. 90%
16. Ik pas mijn werkwijze aan als uit onderling overleg blijkt dat ik MedEye anders
moet gebruiken om een beter resultaat te halen. 90%
AANDACHTSPUNT; Geen.

BESPIEGELEND INZICHT

HOE ZINVOL IS HET

COLLECTIEVE ACTIE:
9. Ik voer de taken uit die nodig zijn voor het gebruik van MedEye. 100%
10. Ik verwacht dat ons team vertrouwen blijft houden in het gebruik van MedEye,
ook als bij de invoering niet alles in een keer goed gaat. 90%
11. Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te kunnen werken
met MedEye. 100%
12. Het gebruik van MedEye wordt voldoende ondersteund door de rest van de
mensen binnen Interzorg. 90%
AANDACHTSPUNT; Geen.

HOE ZINVOL IS HET:
1. Ik zie het verschil tussen het werken met MedEye en hoe ik nu werk. 81%
2. Wij zijn het er als team over eens wat het doel is van het werken met MedEye.
90%
3. Ik begrijp wat het gebruik van MedEye allemaal van mij vraagt. 90%
4. Ik begrijp welke voordelen het gebruik van MedEye kan opleveren voor mijn
werk en zie dit als meerwaarde? 86%
AANDACHTSPUNT: Geen.

MENTALE BETROKKENHEID:
5. Wij hebben de juiste kartrekkers in ons team om de invoering van MedEye op
gang te brengen en te houden. 100%
6. Wij zijn het er als team over eens dat MedEye deel moet (gaan) uitmaken van
ons dagelijks werk. 90%
7. Ik ben bereid mij in te zetten om MedEye een goede plek te geven in ons
werkproces. 96%
8. Ik verwacht dat ik het gebruik van MedEye ook na de invoering blijf gebruiken.
93%
AANDACHTSPUNT: Geen.
COLLECTIEVE ACTIE

MENTALE BETROKKENHEID

3 deelnemers hebben ingevuld dat ze werkzaam zijn bij de afdeling Spar*
Gemiddelde leeftijd: 52
Gemiddelde score: 6,4
Vraag met hoogste score: Ons team beschikt over de juiste vaardigheden en kennis om te
kunnen werken met MedEye.
Vraag met laagste score: Ik zie het verschil tussen het werken met MedEye en hoe ik nu werk.

*Sommige deelnemers werken op meerdere afdelingen.
Extra vragen
Naast de standaardvragen van de NoMad Survey hebben we vier specifieke vragen
toegevoegd aan de enquête, zie hieronder de resultaten op een schaal van 0%-100%:
Het gebruik van MedEye geeft mij
meer vertrouwen in onze
medicijntoediening en het
registratieproces hiervan dan
voorheen.

Ik weet waar ik terecht kan bij vragen
over en/of problemen bij het gebruik
van MedEye.

Ik help mijn collega’s om MedEye
goed te gebruiken.

Ons team helpt elkaar om MedEye
goed te gebruiken.

81%

96%

96%

96%

