Deelnemers gezocht voor focusgroep Medicatieveiligheid: gebruik/verbeteren van elektronisch
medicatie toedienen (eTDR/eTRS).
Vanuit de werkgroep ‘Zorgtechnologie en medicatieveiligheid’ van de themagroep Organisatie van zorg
(UNO Amsterdam) werken we i.s.m. Actiz / Kennisplein Zorg voor Beter, aan de ontwikkeling van een tool
die helpt om een onderbouwde keuze voor een eTDR te maken of het werkproces m.b.t. eTDR te
verbeteren. Een ontwikkeling waar we de komende jaren als zorgorganisaties mee te maken zullen gaan
krijgen. Zie https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/
Verworven inzichten over de inzet van technologie en het gedrag van medewerkers bij
medicatieveiligheid bracht ons op het idee om deze informatie om te zetten in een zelfscan voor
zorgorganisaties.
De zelfscan helpt om inzicht te krijgen in welke verbetermaatregelen genomen kunnen worden bij
problemen rondom medicatieveiligheid. Een van de oplossingen is het gebruik van een eTDR/ eTRS. De te
ontwikkelen zelfscan kan ondersteunen bij de overweging wanneer een eTDR aan te schaffen, waar dan op
te letten of hoe te verbeteren als er al gebruik gemaakt wordt van een eTDR.
Gebruikers van de zelfscan kunnen zijn:
- leden van een medicatieveiligheidscommissie
- managers/teamleiders
- kwaliteitsverpleegkundigen.
Mogelijk kunnen ook andere zorgprofessionals hier hun voordeel mee doen.
Om nu deze zelfscan goed aan te laten sluiten bij de verschillende gebruikers willen we samen met hen
nadenken over een passende, handige vormgeving van de zelfscan. Dit willen we doen door het houden
van een focusgroep (groepsinterview) met een vertegenwoordiging vanuit de verschillende gebruikers.
Deelnemers voor Online Focusgroep Zelfscan eTDR/eTRS gezocht!
Wij zoeken zorgmedewerkers, managers, kwaliteitsverpleegkundigen, leden van de
medicatieveiligheidscommissie, projectleiders eTDR of andere zorgprofessionals die mee willen denken
over een bruikbare vorm van de zelfscan.
Deelnemers doen mee aan 1 focusgroep (via Zoom) die ongeveer 1,5 uur duurt. Afhankelijk van het aantal
aanmeldingen houden we 1 of 2 focusgroepen
Planning focusgroep:
1. Dinsdag 12 oktober van 10:30 tot 12 uur
2. Donderdag 14 oktober van 14:30 tot 16 uur
Bent u geïnteresseerd en heeft u de mogelijkheid om op een van bovenstaande momenten deel te
nemen aan een focusgroep?
Meld u dan uiterlijk 11 oktober 2021 voor 12.00 uur aan door een mail te sturen naar
l.van.dusseldorp@atlant.nl o.v.v. deelname focusgroep zelfscan.
Vermeld in deze mail ook uw naam, organisatie, functie, uw beschikbaarheid en of u wel of niet gebruik
maakt van eTDR/eTRS.

1

