eRecord Mobile
Mobiele gegevensverzameling voor meer
efficiëntie en veiligheid
van patiënten
Healthcare

De digitale camera's G800SE van Ricoh
en elektronische formulieren helpen
ziekenhuizen en zorginstellingen bij het
beheer van hun elektronische
patiënteninformatie. Zo kunnen
afbeeldingen en documenten automatisch
aan de juiste patiëntendossiers worden
toegewezen door unieke barcodes en
digitale formulieren te gebruiken.

Een optimale patiëntdocumentatieprocedure
Ziekenhuizen en zorginstellingen moeten nodig innoveren, omdat
ze steeds meer patiënten moeten behandelen met steeds hogere
verwachtingen wat betreft behandelingsmethoden, kwaliteit en
wachttijden.
In het verleden was het archiveren van afbeeldingen een
arbeidsintensief proces, waarbij de verpleegkundige een foto
nam van een patiënt, operatie of verwondingen en vervolgens de
informatie van de patiënt met de hand noteerde. Dit werd door een
tweede persoon handmatig geüpload, voordat het aan de juiste
patiënt in het documentbeheersysteem van het ziekenhuis werd
toegewezen.
Met eRecord Mobile van Ricoh kunnen zorginstellingen dit proces
automatiseren en de kwaliteit van de dienstverlening aan patiënten
verbeteren. Niet alleen door tijd te besparen, maar ook door het
risico op menselijke fouten door handmatige gegevensinvoer
verminderen. Deze methode is ook veiliger, omdat de informatie die
met de barcodescanner of een elektronisch formulier op een tablet
wordt verzameld, digitaal en rechtstreeks wordt verzonden naar het
juiste ziekenhuissysteem.

Bijna twee derde (62%) van de Europese
medewerkers in de zorg zeggen dat het
intern delen van informatie slechter of
even slecht gebeurt als in 2009.*

Ondanks de wijdverspreide waarde die
aan een technologisch hoogstaande
werkplek wordt toegedicht, zegt minder
dan een derde van de werknemers
(29%) dat hun bedrijf erg gericht is op
nieuwe manieren van werken en nieuwe
technologieën om de toekomst tastbaar
te maken.**

eRecord Mobile zorgt voor een snelle informatiestroom, zodat de
patiëntenzorg wordt verbeterd en vereenvoudigd, en de procedures
voor het medisch personeel efficiënter worden.

*A New Perspective: Ricoh Document Governance Index 2012, een onafhankelijk onderzoek in opdracht van Ricoh en uitgevoerd door
Coleman Parkes
** Personeelsonderzoek naar toekomstige technologieën op de werkplek, in opdracht van Ricoh en uitgevoerd door Coleman Parkes
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Een snelle informatiestroom voor een betere
patiëntenzorg

Belangrijkste
voordelen

Via eRecord Mobile van Ricoh kan ziekenhuispersoneel met de G800SE-camera van Ricoh
foto's nemen van de wonden van patiënten en deze via Wi-Fi moeiteloos uploaden naar het
documentbeheersysteem van het ziekenhuis. Door barcodes van patiënten toe te voegen aan
de metadata van de afbeeldingen, worden foto's automatisch aan de juiste patiënt in het
ziekenhuissysteem toegewezen.

•

Efficiënter proces

•

Minder risico op
menselijke fouten

•

Informatie over de patiënt
gemakkelijker beschikbaar
voor het personeel

Omdat het medisch personeel de informatie van de patiënt vanaf het begin digitaal kan
verzamelen, worden complexe workflows vermeden en kunnen diverse werknemers tegelijkertijd
de informatie raadplegen. Bovendien kan dit proces in de toekomst met mobiele oplossingen nog
verder worden versneld.

•

Hogere beveiliging

•

Zorgt voor een
geïntegreerd systeem

De oplossing omvat ook een tablet, zodat verpleegkundigen notities kunnen nemen en deze
automatisch kunnen uploaden. In het verleden moesten handgeschreven notities handmatig
worden uitgetikt. Dat vergde tijd of werd helemaal niet gedaan en ze waren alleen op papier
beschikbaar. Dit leidde regelmatig tot fouten of zorgde ervoor dat de informatie niet beschikbaar
was voor collega's op andere afdelingen.

•

Bespaart papier

De camera leest de barcode van de patiënt op de polsbandjes of aan de bedden. Omdat de
toewijzing van afbeeldingen aan patiëntendossiers niet langer handmatig gebeurt, wordt de
foutmarge sterk verminderd en zijn de gegevens nauwkeuriger.

eRecord Mobile zorgt voor een naadloos documentatieproces, meer veiligheid en minder
papierafval. Door het proces te optimaliseren besteedt het personeel minder tijd aan administratie
en meer tijd aan patiënten, wat de behandeling van de patiënt helpt te verbeteren.

Proces

Tablet
Barcode
(patiënt)

Formulier
ingevuld

Wi-Fi + veilige
verbinding

Camera
(met
barcodescanner)

Barcode
(patiënt)

Beeld vastleggen
+ Patiënt-ID
+ Extra foto

Afbeelding 1: Proces van eRecord Mobile
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HL7verbinding

Digitaal
registratiesysteem

Over Ricoh
Als wereldwijd bedrijf gespecialiseerd in kantoorprinters, production printing, documentbeheersystemen en IT-diensten,
biedt Ricoh aan zorginstellingen end-to-end oplossingen, waardoor minder tijd aan administratieve processen en meer tijd
aan patiëntenzorg wordt besteed.
Ricoh werkt samen met toonaangevende zorginstellingen over de hele wereld. Met onze oplossingen kan een
efficiëntieslag van 20% worden behaald en neemt de administratie van het medisch personeel zodanig af, dat ze meer
aandacht kunnen schenken aan patiënten in plaats van aan administratie. Hier volgen enkele voorbeelden van ons werk:

Fotogegevens optimaliseren met de G700SE-camera
van Ricoh

Belangrijkste
voordelen

Efficiënt foto's van patiënten, operaties en verwondingen registreren is van vitaal belang voor
ziekenhuizen. Het Mathias ziekenhuis in Rheine dat hiervoor digitale camera's gebruikt, is dan
ook geen uitzondering. Verpleegkundigen nemen er foto's om het eerste medische probleem van
de patiënt, de ontwikkeling ervan en hoe ze op de behandeling reageren vast te leggen. Dit zorgt
voor transparantie wanneer het om patiëntenzorg gaat.

•

Efficiëntere registratie van
verwondingen

•

Betere beeldkwaliteit

•

Verzenden van foto's via
Wi-Fi, Bluetooth of USBstick

•

Gebruiksvriendelijke,
stevige camera

•

De camera kan worden
ontsmet met ethanol of
natriumhypochloriet

In de zomer van 2011 werden in het Mathias ziekenhuis 25 digitale camera's van diverse
fabrikanten gebruikt. Na een ronde of operatie werden de genomen foto's met een USB-stick
op een computer overgezet. Het personeel moest de foto's vervolgens handmatig matchen met
de patiënten. Dit proces kostte niet alleen veel tijd, er was ook een groot risico op fouten, zodat
het proces vaak moest worden herhaald. Aan digitale foto's werden naarstig bestandsnamen
gegeven voordat ze handmatig werden overgezet op het documentbeheersysteem van het
ziekenhuis.
Sinds juni 2011 gebruikt het personeel in het Mathias ziekenhuis de digitale G700SE-camera’s van
Ricoh. Dit leidde tot een efficiënter documentatieproces en een betere fotokwaliteit.
Met de barcodelezer kan bij elke genomen foto het casusnummer van de patiënt worden
geregistreerd. Elke patiënt krijgt een casusnummer in de vorm van een barcode wanneer hij of zij
in het ziekenhuis wordt opgenomen. Het casusnummer hangt aan het bed of staat gedrukt op de
polsband van de patiënt.
Met scantechnologie kunnen barcodes in enkele seconden worden gelezen en vervolgens worden
bewaard in de metadata van de foto, zodat foto's automatisch aan de juiste patiënt worden
toegewezen. Ze kunnen via Wi-Fi worden verzonden en automatisch worden toegewezen aan
het digitale patiëntendossier.
De tijd die door dit automatische proces wordt bespaard en de verminderde foutmarge zorgen
ervoor dat meer tijd kan worden besteed aan de behandeling van patiënten.

Vele stappen in de
procedure zijn weg of
vereenvoudigd. Zo hebben
we de efficiënte van ons
fotoregistratieproces
aanzienlijk verbeterd.”
Antonius Epping,
DMS-Manager bij het
Mathias ziekenhuis.

De feiten en cijfers die in deze brochure vermeld staan hebben betrekking op specifieke businesscases. De resultaten kunnen
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