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Voorwoord
Dit rapport vormt een onderdeel van de totaalrapportage van het project RFID in de
zorg dat op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft
plaats gevonden en mede is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken
als coördinator van de Rijksbrede ICT-Agenda en van het Programma Implementatie
Agenda ICT-Beleid (PRIMA).
In dit rapport wordt verslag gedaan van het overall projectverloop en worden de
resultaten van de drie uitgevoerde pilots in het Academisch Medisch Centrum
besproken. Daarnaast zijn er in het kader van het project nog twee andere rapporten
opgeleverd:
•

Inventarisatie van (werkende) RFID-toepassingen: Een onderzoek naar de
acceptatie van RFID door de gezondheidzorg en een aantal geselecteerde markten.

•

Toepassing van RFID in de Zorgsector: Aanbevelingen voor Standaardisatie.

Dit rapport kan als separaat rapport worden gelezen, onafhankelijk van de beide
overige rapportages. Daar waar nodig is uitleg gegeven over de relevante begrippen
en bevindingen die in de andere rapportages in meer detail zijn uitgewerkt.
Leeswijzer
In het eerste hoofdstuk wordt de aanleiding voor het project beschreven en wordt een
korte inleiding gegeven op de RFID technologie. Het tweede hoofdstuk gaat in op de
aanpak en het verloop van het project. In hoofdstuk drie worden de drie pilots
beschreven, inclusief een beschrijving op hoofdlijnen van de procedures zoals die
binnen de pilots golden. Het volgende hoofdstuk behandeld de tijdens de realisatie
van de pilots gemaakte technologische keuzen en de aanpak en resultaten van de
leveranciersselectie die is uitgevoerd. In hoofdstuk vijf worden de kwantitatieve
resultaten uit de pilots beschreven en geanalyseerd. In het zesde hoofdstuk zijn de
verwachte kosten en baten van een RFID implementatie op de OK en IC van een
gemiddeld ziekenhuis uitgewerkt. In hoofdstuk zeven zijn de “lessons learned” uit de
pilots uitgewerkt, welke in hoofdstuk acht zijn vertaald in verwachtingen ten aanzien
van de mogelijkheden tot opschaling van de gebruikte technologie. In hoofdstuk
negen en tien ten slotte zijn de conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de
pilots verwoord.
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Management Samenvatting
Een consortium, bestaande uit het Academisch Medisch Centrum (AMC) aan de
Universiteit van Amsterdam, Capgemini, Geodan Mobile Solutions, Oracle en Intel
heeft zorg gedragen voor de uitvoering en cofinanciering van een uitzonderlijk en
ambitieus project: RFID toepassing in de Zorg. In de periode van september 2005 tot
en met januari 2007 is een drietal pilots ontworpen, gerealiseerd en geëvalueerd. Uit
het onderzoek blijkt dat de toegevoegde waarde van RFID in de zorg aantoonbaar is.
Deze samenvatting geeft de kern weer van waardevolle ervaringen en leerpunten, die
tijdens de drie pilots zijn opgedaan.

RFID toepassen in de zorg: ambitieuze, waardevolle onderneming
Door de combinatie van drie RFID toepassingen (personen, materialen,
bloedproducten) binnen een uiterst complexe en hoogtechnologische omgeving
(operatiekamer complex, intensive care en bloedtransfusie laboratorium) was het
ambitieniveau voor de pilots zeer hoog. Zowel tijdens het detailontwerp als de
uitvoering van de pilots hebben de nodige bijstellingen plaatsgevonden om het hoofd
te bieden aan geconstateerde complicaties. Een forse overschrijding van zowel het
projectbudget als de doorlooptijd was het gevolg. Uiteindelijk hebben de drie pilots
zeer waardevolle inzichten opgeleverd.
Volgen van personen
Door personen uit te rusten met actieve RFID tags zijn zowel patiënten als
zorgverleners goed te volgen bij hun bewegingen door het OK-complex en naar
verkoeverkamer of IC. Hierdoor is een meer gedetailleerde en meer betrouwbare
registratie mogelijk van de procesgang rondom een operatie. Met het toepassen van
deze technologie kan het aantal administratieve handelingen worden verminderd. De
patiëntveiligheid wordt direct beïnvloed door de terugkoppeling van de patiëntnaam
en geboortedatum op een scherm in de OK. Indirect kan de patiëntveiligheid op
termijn worden verhoogd door een beter inzicht te bieden in de
personeelsbewegingen, in het bijzonder tijdens de operaties. Dit inzicht draagt bij aan
het realiseren van een gerichte procesverbetering, met als doel het aantal bewegingen
te verminderen en daarmee een bijdrage te leveren in het verkleinen van de kans op
wondinfecties.
Volgen van materialen
Het volgen van de materialenstroom rond een OK levert een direct inzicht in het
verbruik van deze materialen op het niveau van een individuele operatie. Ook buiten
de zorg is het volgen van materialen met RFID op het niveau van het individuele
product nog nauwelijks gerealiseerd. Daarom heeft deze pilot meer het karakter
gekregen van een proof-of-concept, die met succes is afgerond. Er is grote
vooruitgang geboekt op detailniveau en betrouwbaarheid van de registratie, zonder
dat dit leidt tot aanzienlijke toename van administratieve handelingen.
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Een dergelijke gedetailleerde registratie maakt verdere optimalisatie van het
logistieke proces mogelijk, bijvoorbeeld door het terugdringen van verbruik en
voorraadniveaus. Dit pleit voor introductie van RFID in de gehele logistieke keten
van medische materialen. Ook kunnen vergissingen bij het klaarzetten van materialen
voor een operatie direct worden geconstateerd, waardoor verrassingen tijdens de
operatie worden voorkomen. Deze laatste toepassing is echter niet binnen deze pilot
gerealiseerd.
Volgen van bloedproducten
In het kader van Europese regelgeving is het noodzakelijk om bloed en
bloedbestanddelen van donor tot ontvanger en omgekeerd te kunnen traceren.
Toepassing van temperatuurgevoelige RFID tags biedt hier een oplossing: deze zijn
eenvoudig op de bloedzak te bevestigen en uit te lezen. De toepassing van actieve
tags maakt lokalisering van een bloedzak mogelijk. Met een combinatie van
lokalisering en temperatuurmeting wordt continue objectieve bewaking mogelijk van
de hele keten die een bloedproduct doorloopt, vanaf het transfusielaboratorium tot en
met de toediening aan de patiënt of het terugkomen naar het transfusielaboratorium.
Het gebruik van actieve RFID tags levert zo een bijdrage aan de patiëntveiligheid.
Tevens kan na gebruik op de OK en de IC eenvoudig worden vastgesteld welke
bloedproducten daadwerkelijk zijn verbruikt, waarmee ook de volledigheid en
betrouwbaarheid van de transfusieregistratie zal toenemen. De continue bewaking
maakt het mogelijk om geretourneerde bloedproducten beter te beoordelen op behoud
van kwaliteit, waardoor met meer zekerheid kan worden vastgesteld of een product al
dan niet als onbruikbaar uitgeboekt moet worden. Door aan dit systeem bovendien
een alarmeringssysteem te koppelen kan dit leiden tot een verlaging van het aantal
onbruikbaar geretourneerde producten. Het effect wordt naar verwachting groter
wanneer de toepassing wordt uitgebreid tot de gehele transfusieketen. Invoering van
RFID technologie zal verder een aantal administratieve procedures kunnen
automatiseren waardoor de kans op fouten (nog) verder verkleind wordt en de
hoeveelheid administratief werk wordt verminderd. Dankzij een beter inzicht in het
daadwerkelijke verbruik van bloedproducten kan ook het logistieke proces worden
geoptimaliseerd. Nader onderzoek is echter wel nodig naar de relatie tussen
omgevingstemperatuur, geregistreerde temperatuur door de RFID tags en de
daadwerkelijke (kern)temperatuur van de bloedproducten, aangezien vergelijkende
metingen verschillende resultaten laten zien.
Toename nauwkeurigheid dankzij RFID
De combinatie van de gegevensstromen rondom patiënten, materialen en
bloedproducten in de drie pilots levert nog een aantal aanvullende voordelen op. Ten
eerste wordt op de OK duidelijk op het beeldscherm gewaarschuwd wanneer de
aanwezige bloedproducten niet voor de patiënt in deze OK bestemd zijn. Het OK
personeel beoordeelt deze mogelijkheid positief, omdat dit de patiëntveiligheid
vergroot.
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Ten tweede levert de koppeling van materialen aan de aanwezige patiënt voordeel op:
bij achteraf geconstateerde gebreken of problemen met materialen kan snel worden
nagegaan bij welke patiënten deze materialen zijn gebruikt. Patiënten kunnen
hierdoor heel gericht worden uitgenodigd voor een controlebezoek aan het ziekenhuis
in geval van geconstateerde gebreken aan de materialen.

Leerpunten pilots bruikbaar voor toekomstig onderzoek
Technisch gezien zijn er in het project de nodige tegenslagen opgetreden en
ervaringen opgedaan. Hieronder volgt een overzicht van waardevolle leerpunten die
tijdens de drie pilots naar voren zijn gekomen.
Risicovolle interferentie
De in dit project gekozen traditionele passieve RFID technologie bleek niet goed
bruikbaar te zijn in de directe omgeving van medische apparatuur. De nieuwere
actieve RFID technologie is wel goed bruikbaar, mits zorgvuldig toegepast. Het is
niet mogelijk om op basis van technische en wetenschappelijke literatuur risicovolle
interferentie tussen RFID signalen en medische apparatuur uit te sluiten. Specifieke
tests zijn daarom uitgevoerd om deze interferentie te onderzoeken. Met het inzicht in
risicovolle interferentie zijn zowel technische als organisatorische maatregelen
getroffen. Hierdoor konden de RFID signalen op veilige afstand van de medische
apparatuur worden gehouden. Alle genomen maatregelen hebben ertoe geleid dat er
tijdens de pilots geen enkele vorm van interferentie tussen de RFID apparatuur en
medische apparatuur is opgetreden.
Acceptatie wisselend
Mede door een goede voorlichting aan de patiënten is het dragen van een RFID-tag
voor hen geen probleem gebleken. Slechts een enkeling heeft medewerking aan de
pilot geweigerd. Dit lag genuanceerder bij het personeel. Bij sommige groepen
speelde de nodige achterdocht over wat er met de gegevens zou gebeuren. Anderen
deden vanaf het begin vol enthousiasme mee.
Zeer moderne technologie vraagt extra aandacht
Gebruik van zeer moderne technologie vraagt om extra aandacht bij de installatie,
tests en ingebruikname. Door gebrek aan ervaring zijn onverwachte problemen
opgetreden. Het zoeken naar de oorzaak en het verhelpen van deze problemen werd
bemoeilijkt door een beperkte toegang tot het OK-complex. Ook was er geen
representatieve testruimte beschikbaar om de gehele RFID installatie aan grondige
tests te onderwerpen alvorens deze in de OK en IC te installeren. Als gevolg hiervan
nam de tijd tussen het aanbrengen van wijzigingen en het constateren van het effect
ervan soms aanzienlijk toe.
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Scherp projectmanagement onontbeerlijk
Het project was niet mogelijk geweest zonder de actieve betrokkenheid van een goede
interne projectleider, die de structuur en cultuur van de organisatie terdege kent. De
interne projectleider kan, ook op informele wijze, de verschillende groepen die met
het proces te maken hebben aansporen tot succes. Ondersteuning vanuit de top van de
organisatie, waaronder de medische staf, de ondernemingsraad en de raad van bestuur,
is zeker op het terrein van de personenpilot onontbeerlijk gebleken. Verder zijn het
anticiperen op mogelijke consequenties en het vroegtijdig maar goed gedoseerd
communiceren over het project en de specifieke rol die betrokken personen hierin
hebben, onmisbare factoren die het project ten goede zijn gekomen.

RFID in de zorg, de eerste stap is gezet
De conclusie is gerechtvaardigd dat RFID technologie en de toepassing ervan binnen
de zorgomgeving weliswaar geen eenvoudige standaardtoepassing is, maar dat de
mogelijke opbrengsten ervan op de terreinen transparantie, patiëntveiligheid en
efficiency absoluut de moeite waard zijn. Met de pilots is een duidelijke toegevoegde
waarde aangetoond van de toepassing van RFID in de zorg. Door middel van een
business case is weergegeven hoe kosten en baten zich in een bredere implementatie
zouden kunnen verhouden. Om de toepassing in de toekomst te vereenvoudigen is
wel aanvullend onderzoek nodig op een specifiek aantal onderwerpen, zoals het
eerdergenoemde temperatuurverloop. Vervolgens ligt de uitdaging vooral in het
analyseren van de gegevens die door de toepassing van RFID beschikbaar komen en
deze om te zetten in concrete procesverbeteringen.
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1 Inleiding en aanleiding
1.1

Wat is RFID?

RFID staat voor Radio Frequency Identification en is een technologie die gebruik
maakt van radiogolven om op afstand gegevens uit te wisselen tussen een RFID-lezer
en een zogenaamde RFID-tag, die bevestigd is aan een specifiek (bewegend) object.
Met behulp van een antenne worden door de RFID-lezer de signalen van een RFIDchip (gemonteerd in de RFID- tag) opgevangen. De RFID-lezer vertaalt het
radiosignaal naar digitale informatie, bijvoorbeeld een tag identificatienummer.
Omgekeerd beschikt een RFID-tag ook over een antenne. Deze wordt gebruikt om
gegevens op de RFID-chip toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. RFID is geen
nieuwe technologie. Een bekend voorbeeld is de tijdwaarneming tijdens
sportwedstrijden. Voor de meting van de start- en eindtijden bij hardloopwedstrijden
wordt aan de schoen van de lopers een chip bevestigd. Wanneer de lopers over een
mat heen lopen, wordt de tijd vastgelegd.

1.2

De tags

RFID-tags zijn beschikbaar in een ruime diversiteit aan vormen
en maten. In figuur 1 wordt een tag op ware grootte getoond.

Chip: bevat de unieke
identificatie van de tag

Antenne: stuurt informatie naar
een ontvanger (PDA,
voorraadplank) m.b.v.
radiogolven

Het maakt verschil uit voor de maatvoering of een tag passief,
semi-passief of actief is. Het grote verschil tussen deze soorten
Verpakking: maakt de chip en
antenne geschikt voor
tags is dat een actieve en semi-passieve tag over een batterij
plaatsing
op persoon of object
Figuur 1 Voorbeeld van een tag
beschikken. Een actieve tag zendt continue met een bepaald
interval zijn unieke identificatienummer uit (bijvoorbeeld elke 5
seconden). Een passieve tag wordt pas geactiveerd om zijn unieke
identificatienummer uit te zenden wanneer hij in de buurt van een antenne komt.
Semi-passieve tags zijn tags die net als een passieve tag pas hun unieke ID uitzenden
als zij in de buurt zijn van een antenne komen. De batterij dient als ondersteuning van
de geheugencapaciteit en intelligentie van de chip. In bepaalde gevallen worden RFID
tags gecombineerd met sensors, bijvoorbeeld voor temperatuurmetingen.

1.3

Aanleiding voor het project

Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft in 2005 aan
Capgemini het verzoek gedaan een projectvoorstel te ontwikkelen voor een
inventarisatie & standaardisatieonderzoek en uitvoering van een aantal pilots op het
terrein van RFID in de gezondheidszorg. Mede op basis van het door Capgemini
opgestelde “Point of View” over RFID in de Zorg is een subsidie gereserveerd binnen
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het interdepartementale stimuleringsprogramma Nationaal Actie Programma (hierna
NAP te noemen) dat vanuit het Ministerie van Economische Zaken werd gemanaged.
Een belangrijke randvoorwaarde voor een NAP subsidie is dat er een 50% aanvulling
vanuit de industrie dan wel zorgpartijen dient plaats te vinden. Door Capgemini is een
groep van partijen benaderd die interesse hebben in deelname in het project. Oracle,
Geodan, Intel, en het Academisch Medisch Centrum bij de Universiteit van
Amsterdam (AMC) hebben uiteindelijk samen met Capgemini invulling aan het
project gegeven.

1.4

Innovatie als thema in de zorg

Het motto van het Ministerie van VWS luidt: “Zorg voor mensen in een gezonde
samenleving”. Een motto dat door VWS onder ander in het beleidsthema “Investeren
in het tijdig verlenen van goede zorg” is vertaald. Een thema dat zowel duidt op de
efficiëntie als op de kwaliteit van de te leveren zorg. Naar onze mening brengt een
innovatieve technologie als RFID voor de gezondheidszorg een aantal mogelijkheden
dichterbij, welke heel goed passen bij het door VWS geformuleerde motto en het
eerder genoemde beleidsthema. Bij de uitwerking van dit onderzoek naar innoveren
met RFID in de zorg zijn zowel dit motto als het thema als centraal richtpunt
gehanteerd. In de praktijk blijkt het echter lastig om innovaties in de zorg structureel
van de grond te krijgen. Er wordt veel op eilandjes gewerkt aan nieuwe toepassingen,
maar de manier waarop dit type toepassingen wordt neergezet maakt het vaak niet
mogelijk hier constructief op voort te borduren. Het in opdracht van het Ministerie
van VWS uitgevoerde project moet stimuleren dat partijen op het juiste niveau over
de bredere toepassing van een nieuwe techniek als RFID nadenken én deze in praktijk
brengen. Het Ministerie wil hiermee een doorbraak bewerkstelligen in de bestaande
praktijk. In het project is om bovenstaande redenen dan ook specifiek de link gelegd
met een aantal beleidspunten van het Ministerie van VWS en het Ministerie van
Economische Zaken, welke moeten borgen dat de toepassing van RFID in de zorg
niet beperkt blijft tot het nemen van proeven.
Het ging daarbij om de volgende beleidspunten:

1.5

•

Standaardisatie;

•

Procesverbetering en -innovatie;

•

Veiligheid;

•

Maatschappelijke knelpunten.

Standaardisatie

Standaardisatie op het gebied van RFID in de zorg is noodzakelijk om een
succesvolle invoering van deze techniek te bereiken. Een veel gesignaleerd probleem
is dat innovatieve toepassingen moeilijk te integreren blijken met bestaande
systemen. Standaardisatie is een belangrijke sleutel om de gewenste integratie te
Samen met

10

bereiken. Ten aanzien van RFID toepassingen moet worden uitgekristalliseerd welke
standaarden nodig zijn om te komen tot een brede toepassing van RFID in de zorg.
De in deze rapportage beschreven RFID pilots vormen een belangrijke bron van
informatie om vast te stellen in hoeverre beschikbare standaarden voldoen en waar
aanvullende ontwikkelingen nodig zijn om het noodzakelijk geachte niveau van
standaardisatie te bereiken.
Wanneer het gaat om RFID standaarden zijn in ieder geval twee invalshoeken van
belang: een technische standaardisatie op het niveau van de gebruikte technologie en
een inhoudelijke standaardisatie waarbij het gaat om standaardisatie van de tussen
RFID systemen uit te wisselen gegevens. In het project is ingegaan op
ontwikkelingen en de status-quo van beide invalshoeken. De nadruk lag daarbij op
het mogelijk maken van een breed gebruik van de standaarden zodat communicatie en
gegevensuitwisseling tussen verschillende systemen geen knelpunten vormden.

1.6

Procesverbetering

Het verminderen van administratieve werkzaamheden vormt een belangrijke
(beleids)-doelstelling in de zorg en wordt door zorgverleners, bestuurders,
beleidsmakers en zorgverzekeraars onderschreven. Procesinnovatie is één van de
manieren om deze doelstelling te realiseren. Bijvoorbeeld door het digitaliseren van
zorginformatie en/of het herinrichten van processen waardoor deze processen beter
aansluiten op de wens van de patiënt en/of zorgverlener.
RFID biedt belangrijke kansen om deze procesinnovaties ook praktisch mogelijk te
maken. Met behulp van een business-case kunnen de opbrengsten van de
procesverbeteringen door toepassing van deze technologie inzichtelijk worden
gemaakt, zoals versnelde doorlooptijd van het zorgproces, het afnemen van
administratieve lasten of een betere informatievoorziening naar een collega
zorgverlener en/of patiënt.

1.7

Veiligheid

Het verlenen van gezondheidszorg brengt risico’s met zich mee. Het streven van
zorgverleners is om deze risico’s bij het verlenen van zorg zoveel mogelijk te
ondervangen. Innovatief toegepaste technologie als RFID kan bijdragen aan een
verhoogde veiligheid van zorg. Doordat patiëntveiligheid een hoge prioriteit krijgt
onder zorgverleners, draagt het demonstreren van verhoogde patiëntveiligheid door
toepassing van deze technologie in de praktijk bij aan meer vertrouwen en acceptatie.
Daarmee wordt een bredere toepassing van deze nieuwe technologie in de toekomst
mogelijk.
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1.8

Maatschappelijke knelpunten

Op dit moment staat een aantal knelpunten in de zorg hoog op de politieke agenda.
Voorbeelden zijn de dubbele vergrijzing, de vermindering van het aanbod van
zorgverleners, een sterke stijging van de kosten van de zorg en de
wachtlijstproblematiek. Technologische innovaties in de zorg, zoals de toepassing
van RFID, kunnen behulpzaam zijn om deze maatschappelijke knelpunten effectief te
adresseren.

1.9

Doelstelling van het onderzoek

Het uitgevoerde project heeft tot doel de meerwaarde van RFID toepassingen in de
zorg aan te tonen. Deze doelstelling is uitgesplitst in drie subdoelen. Ten eerste
diende het project te voorzien in een inventarisatie van de ‘lessons-learned’ bij het
toepassen van RFID en de projectmatige aansturing van de invoering van deze
technologie: waar moet een zorginstelling rekening mee houden bij het toepassen van
deze technologie? De tweede doelstelling was het geven van een overzicht van de
ontwikkelingen en de status-quo van technische en inhoudelijke standaarden voor
RFID. Met dit overzicht kunnen de Nederlandse zorginstellingen van goed advies
worden voorzien in het gebruik van deze standaarden. De derde subdoelstelling
bestond uit het opleveren van een aantal werkende pilots waarin de kennis over RFID
in de praktijk wordt toegepast. Met deze toepassingen worden verdergaande
ontwikkelingen op dit gebied gestimuleerd.

1.10

Uitvoering van het onderzoek

In lijn met de subdoelstellingen van het onderzoek zijn een drietal deelprojecten
gedefinieerd en uitgevoerd:
1. Inventarisatie van de mogelijkheden en huidige toepassingen van RFID in de
zorg;
2. Standaardisatie (technisch en inhoudelijk);
3. Uitwerking / uitvoering van een drietal pilots.
De onderdelen inventarisatie en standaardisatie hebben voorzien in het scheppen van
de juiste voorwaarden bij het gebruik van RFID technologie in de zorg. De drie pilots
hebben de aandacht meer inhoudelijk op de specifieke toepassing van RFID in de
zorg gelegd.
Met de resultaten van dit onderzoek kunnen toekomstige toepassingen van RFID in
de zorg een voortvarende start maken.
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1.11

De RFID pilots

De drie pilots zijn gekozen met als uitgangspunt deze technologie naar andere
zorgprocessen, patiëntencategorieën en organisaties te kunnen verbreden. De pilots
vormen daarmee een proeftuin binnen het AMC waarin ervaring ten aanzien van het
toepassen van RFID standaarden wordt opgebouwd.
De pilots richten zich op de volgende RFID-toepassingen:
1. Personenidentificatie en –lokalisatie op de OK;
2. Tracken en tracen van OK materialen;
3. Tracken en tracen van bloedproducten.
Het gelijktijdig opzetten van meerdere pilots binnen één instelling heeft als voordeel
dat direct een verbinding tussen de verschillende pilots kan worden gemaakt. Zo is
gebruik gemaakt van dezelfde processen en dezelfde patiëntencategorieën (toediening
van bloed aan patiënten op OK en IC). Daarnaast leverde het concentreren van de
pilots in één instelling praktische voordelen en kostenbesparingen op, aangezien de
RFID-oplossingen hierdoor op dezelfde infrastructuur gerealiseerd konden worden.
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2 Aanpak en verloop van het project
Het plan van aanpak voor het project is uitgewerkt op basis van de Prince-2
projectmanagement methodiek en bestond uit vijf Project Stages:
•

Stage 1: Project initiatie;

•

Stage 2. Ontwerp pilots en deskstudies Inventarisatie en Standaardisatie;

•

Stage 3. Inrichten, bouw en test van de pilots;

•

Stage 4. Uitvoeren van de pilots;

•

Stage 5. Rapportages en evaluaties.

Onderstaand worden de aandachtspunten van iedere Stage kort beschreven.

2.1

Stage 1: Project initiatie

In Stage 1 zijn alle voorbereidingen voor het project getroffen. Alle contractuele
aspecten zijn geregeld. De projectstructuur is ingericht, het Projectplan en het Project
Initiatie Document zijn opgesteld en afgestemd. Een kick-off bijeenkomst voor alle
direct betrokkenen heeft gezorgd voor een gezamenlijk beeld van de te realiseren
doelen en daarbij te hanteren projectaanpak op hoofdlijnen.

2.2

Stage 2: Ontwerp pilots en deskstudies

Het grootste deel van de deeltrajecten standaardisatie en inventarisatie zijn uitgevoerd
in Stage 2. De definitieve eindrapporten van beide deeltrajecten zijn, mede aan de
hand van de resultaten van de pilots, opgesteld in Stage 5.
In Stage 2 werd het ontwerp van de pilots in samenspraak met de
gebruikersorganisatie opgesteld. Belangrijke beslissingen over selectie van
patiëntengroepen, materialen en te volgen deelprocessen zijn hier genomen. In Stage
2 vond ook de RFID-hardware selectie en aanschaf plaats. In deze stage is de opzet
van de business case bepaald, evenals de acceptatiecriteria voor de pilots.

2.3

Stage 3: Realisatie pilots

In Stage 3 zijn de pilots gebouwd en getest. Hierbij is intensief samengewerkt met
vertegenwoordigers uit het AMC om de exacte mogelijkheden rondom techniek en
procedures te weten te komen. Bij installatiewerkzaamheden is altijd betrokkenheid
van AMC-technici vereist. Daarnaast is voorlichtingsmateriaal ontwikkeld en een
procedurehandboek opgezet om alle procedures in samenhang met de normale
werkzaamheden te beschrijven.
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2.4

Stage 4: Uitvoering pilots

Stage 4 was de uitvoeringsperiode van de drie pilots. De opzet van de pilots was
dusdanig dat de medici en verpleegkundigen zo min mogelijk werden belast met de
uitvoering van de pilots. De deelnemers is gevraagd om een RFID tag te dragen, maar
verder werden van hen (vrijwel) geen handelingen verwacht die hun normale
activiteiten vertraagden of belemmerden. Voor de activiteiten die om deze ‘corebusiness’ heen lagen (zoals het aanbrengen van tags, het verwerken van gegevens, het
begeleiden van de processen en eerste hulp bij RFID) zijn aparte
(project)medewerkers ingezet. In deze Stage vond ook de instructie plaats van alle
betrokkenen, inclusief de patiënten. Parallel aan de pilots zijn de basisgegevens voor
de uitwerking van de business case verzameld.

2.5

Stage 5: Rapportage en evaluatie

In de laatste Stage is de eindrapportage over de pilots opgesteld en zijn de rapporten
Inventarisatie en Standaardisatie afgerond. Alle gegevens uit de pilots zijn
geëvalueerd, de business case is gevalideerd en de eindrapportage voor de
opdrachtgever (Ministerie van VWS) is opgesteld. In het kader van de bredere
communicatie is een ‘whitepaper’ opgesteld dat voor een breed publiek verslag doet
van de ervaringen en de lessen voor de toekomst.

2.6

Pilot fasering en testcyclus

De pilots zijn gefaseerd in gebruik genomen. Na afronding van ontwerp en realisatie
is de technische infrastructuur in OK, IC en het bloedtransfusielaboratorium
geïnstalleerd. Vervolgens zijn voor iedere pilot afzonderlijk opeenvolgend de
volgende drie fasen doorlopen:
Fase 0 Inregelen van de technische infrastructuur en procedures. Alle techniek en
procedures voor een specifieke pilot waren in deze fase operationeel. De
correcte werking van alle technische componenten voor de pilots moest in
deze fase worden aangetoond.
Fase 1 Nulmeting, nadat in fase 0 de correcte werking van systeem is aangetoond is
in deze fase gewerkt met volledig operationele RFID-systemen, maar nog
zonder terugkoppeling van resultaten in OK en IC aan de eindgebruikers. Het
ingaan van deze fase betekende dat de vanaf dat moment verzamelde data
voldoende betrouwbaar waren te gebruiken.
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Fase 2 Schaduwdraaien: na afronding van de nulmeting in fase 1 en het opnieuw
aantonen van een correcte werking van de techniek en procedures zijn in deze
fase de terugkoppelschermen aangezet om feedback vanuit het RFID-systeem
te geven aan de gebruikers. Vanaf fase twee konden ook de eindgebruikers
beoordelen of het systeem correct functioneert. In fase twee kregen zij een
terugkoppeling op de juiste uitvoering van de procedures.
Voor de goede orde dient vermeld te worden dat er in de materialenpilot feitelijk geen
sprake was van directe terugkoppeling aan de eindgebruikers. Deze pilot is beëindigd
na afronding van fase 1.
Om een zorgvuldige overgang van fase nul naar fase één en vervolgens van fase één
naar fase twee mogelijk te maken is de volgende testcyclus opgesteld:
1. Een technische test waarbij de werking van de RFID infrastructuur en
accurate registratie van data worden getest. Tijden en locaties van RFID tags
werden onder gecontroleerde omstandigheden gevolgd en met de hand
geklokt. Data uit de RFID database werd met de op deze wijze verzamelde
monitoringdata vergeleken.
Voor de opzet van deze technische test zijn per pilot een testscript en
testeisen opgesteld.
2. Wanneer de resultaten van de technische test voldeden aan de vooraf door het
projectteam opgestelde testeisen werd een acceptatietest uitgevoerd. In deze
acceptatietest werden voor iedere pilot minimaal drie cases live gevolgd.
Tijden en locaties werden tijdens de acceptatietest met de hand geklokt en
vastgelegd. De data uit de RFID database werden vervolgens met de op deze
wijze verzamelde monitoringdata vergeleken.
3. Wanneer de geregistreerde data en de handmatig verzamelde data volledig
overeenkwamen met de verwachtingen werd het RFID-systeem geaccepteerd
als zijnde voldoende betrouwbaar om te functioneren binnen de context van
de volgende fase van de desbetreffende pilot. Wanneer er verschillen werden
geconstateerd tussen de data uit de database en de handmatig verzamelde
gegevens werd door het AMC beoordeeld of de geconstateerde verschillen te
verklaren waren en dat alsnog kon worden overgegaan naar de volgende fase
van de pilot. Wanneer het AMC constateerde dat er geen goede verklaring
was voor de verschillen tussen de gegevens uit de database en de handmatig
verzamelde monitoringdata en dat oplossing van deze verschillen essentieel
was om over te gaan naar de volgende fase van de pilot, werd de acceptatie
van het systeem en daarmee het ingaan van de volgende fase uitgesteld totdat
de geconstateerde problemen waren opgelost en een herhaling van de
testcyclus zinvol werd geacht.
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3 Pilot beschrijvingen
De drie pilots hebben plaatsgevonden op de verkoever 1 , vier operatiekamers, drie
units op de Intensive Care (IC) en het Bloedtransfusielab van het AMC. Het AMC
kent in totaal 18 operatiekamers en vijf verschillende IC units. Om praktische redenen
liggen de operatiekamers die zijn gekozen paarsgewijs naast elkaar.

3.1

Globaal ontwerp en gemaakte keuzes

Om de drie pilots te realiseren, is een aantal keuzes gemaakt. Keuzes moesten worden
gemaakt omwille van de mogelijkheden die RFID biedt en omwille van de
haalbaarheid en inpassing in de huidige werkprocessen op de betrokken afdelingen.
Sommige van de hier beschreven keuzes hebben invloed gehad op het
oorspronkelijke ambitieniveau van de pilots. Ook hebben zich tijdens de realisatie van
de pilots situaties voorgedaan waardoor aanvullende keuzes moesten worden gemaakt
met consequenties voor het ambitieniveau. Deze ontwikkelingen in het ambitieniveau
staan apart beschreven in paragraaf 3.3.
In deze paragraaf staat, in relatie tot de gemaakte keuzes, een globale beschrijving
van het ontwerp van de verschillende pilots. Voor een meer gedetailleerde
beschrijving wordt verwezen naar bijlage 1.

3.1.1

Specialisme

Ten behoeve van de pilots is gekozen voor een combinatie van een drietal
specialismen, te weten Algemene en Vaatchirurgie en Cardio-thoracale Chirurgie.
Algemene en Vaatchirurgie zijn gekozen vanwege de omloop van materialen, zowel
qua snelheid als qua hoeveelheid van duurdere materialen. Cardio-thoracale Chirurgie
is gekozen vanwege het voorspelbare verbruik én het hoge percentage transfusies.
Een andere overweging die pleitte voor Cardio-thoracale Chirurgie is de
traceerbaarheid en planbaarheid van bloedproducten voor dit specialisme.

1

De verkoever is de ruimte waar patiënten bijkomen uit hun narcose; binnen het AMC wordt deze ruimte
soms ook gebruikt voor de voorbereiding van een patiënt op de operatie.
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3.1.2

Routering

Ten behoeve van de bepaling van de scope van de pilotprojecten zijn uit de
informatiesystemen van het AMC de aantallen, herkomst en bestemming van de
patiënten die stonden ingepland voor de betreffende OK’s in de periode maart-april
2005 opgevraagd. Deze periode is gekozen omdat de pilots voor dezelfde periode in
2006 gepland stonden. In onderstaande tabellen zijn deze gegevens weergegeven.
OK

Aantal OK’s
(periode

Gemiddeld aantal OK’s
per werkdag pilotperiode*

maart/april
2005)

Gemiddeld aantal
bloedproducten per
werkdag**

1

77

1,8

7,2

2

70

1,6

6,4

9

102

2,3

-

10

95

2,2

-

Tabel 1. Aantal geopereerde patiënten in de periode maart-april 2005.

* Het aantal werkdagen in de maanden maart en april 2005 bedroeg 44.
** Gemiddeld worden vier bloedproducten per patiënt klaargelegd.

Uit bovenstaande tabel kan worden afgeleid dat gemiddeld 8 tot 9 patiënten per
werkdag van een tag moeten worden voorzien. Per werkdag dienen gemiddeld 13 tot
14 bloedproducten worden getagd.
STROOM VERPLEEGAFDELINGEN – OK-COMPLEX (periode maart/april 2005)
CAP (Cardio-thoracale
chirurgie)

Patiënten zijn afkomstig van 6 verschillende verpleegafdelingen
74% van de patiënten is afkomstig van G3ZU
7% van de patiënten is afkomstig van de IC

CHI (Algemene
Vaatchirurgie)

en

Patiënten zijn afkomstig van 14 verschillende verpleegafdelingen
36% is afkomstig van G5 NO/ZU
43% is afkomstig van G6 NO/ZU
6% is afkomstig van de IC

Tabel 2. Percentage herkomst gekozen specialismen, periode maart-april 2005.

STROOM OK – VERKOEVER/IC (alle OK’s, periode maart/april 2005)
•

In de periode maart-april 2005 werden in totaal 187 patiënten van Cardio-thoracale chirurgie (CAP)
geopereerd, waarvan 31 vertrokken van OK naar verkoever en 156 van OK naar IC

•

In de periode maart-april 2005 werden in totaal 469 patiënten van Algemene en Vaatchirurgie (CHI)
geopereerd, waarvan 398 vertrokken van OK naar verkoever en 71 van OK naar IC

Tabel 3. Bestemming patiënten gekozen specialismen, periode maart-april 2005
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Uit bovenstaande is geconcludeerd dat het aantal patiënten afkomstig van de
IC/CCU/SEH klein is in vergelijking met het aantal patiënten dat afkomstig is van de
verpleegafdelingen. Er is voor gekozen om alleen de patiënten die afkomstig waren
van een verpleegafdeling van een tag te voorzien.
Uit bovenstaande is eveneens afgeleid dat de meerderheid van de patiënten (circa
80%) van het specialisme Cardio-thoracale Chirurgie ná de operatie richting IC gaat
terwijl de meerderheid van de patiënten van het specialisme Algemene en
Vaatchirurgie ná de operatie richting verkoever gaat.
De scope van de diverse pilots is als gevolg van bovenstaande analyse als volgt:
Pilot 1: Patiënten en medewerkers worden gevolgd vanaf de verkoever naar
alle 4 geselecteerde OK’s en terug naar de verkoever of door naar de IC
Pilot 2: Materialen worden gevolgd vanuit het unitmagazijn via de twee
geselecteerde OK’s voor Algemene en Vaatchirurgie, en vervolgens naar het
afvalhok of retour unitmagazijn.
Pilot 3: Bloedproducten worden gevolgd vanaf uitgifte bij het
transfusielaboratorium, via de hoofdingang OK, naar de twee geselecteerde
OK’s voor Cardio-thoracale Chirurgie en door naar verkoever of IC;
Personen en bloedproducten worden gelokaliseerd door bij de betreffende deuren
zogenaamde wake-up antennes te plaatsen. Bij het passeren van deze antennes geven
de actieve tags een signaal af, dat met het tijdstip van passage wordt geregistreerd in
het systeem. Daarmee is de route van personen en bloedproducten in de tijd te
reconstrueren. De wijze waarop materialen worden gevolgd wordt in de volgende
paragraaf beschreven.

3.1.3

Materialen

Bij de keuze van te volgen materialen is gelet op de wenselijkheid van het tracken
van deze materialen, de omloopsnelheid en kostprijs, en de praktische uitwerking
hiervan.
Na een uitgebreide analyse is gekozen om één merk vaatprotheses te volgen. De
vaatprotheses van het merk Gelsoft worden relatief veel gebruikt en zijn in de praktijk
gemakkelijk identificeerbaar. Gemiddeld worden van deze vaatprotheses 5-6 per
maand gebruikt. In de pilotperiode komt dit neer op 15-18 maal. De gemiddelde
kosten van deze protheses liggen rond de 500 euro.
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Daarnaast is het hechtmateriaal dat aanwezig is in de themamand Oesophagus 2
gekozen om te worden gevolgd. In onderstaande tabel zijn de aantallen en kosten
opgesomd. De verwachting was dat deze themamand maximaal 2-3 keer per week
wordt ingezet. Dit komt neer op een verwacht verbruik van maximaal 500 tags tijdens
de pilotperiode. Het feitelijke gebruik valt in de praktijk altijd lager uit omdat niet alle
materialen worden verbruikt tijdens een operatie.
Type hechtmateriaal

Bestel-

Aantal

nummer
Hechtapparaat TLC55 Titanium vulling

stuks

Gebruik

Kosten per

in themamand

per maand

stuk

1109156

2

33

Ca

100

Titaniumvulling TCR55 voor TLC55

1109157

8

70

Ca

65

Ligaclip multi 20 clips small

1108543

1

11

Ca

126

Ligaclip multi 20 clips medium

1109141

2

16

Ca

70

Tabel 4. Overzicht soorten hechtmateriaal in themamand Oesophagus en gebruik per maand.

Het verbruik van de materialen wordt
gemeten aan de hand van het
verpakkingsmateriaal
dat
wordt
verwijderd en weggegooid. De tag wordt
aan de buitenkant van de verpakking
bevestigd. Door de themamand voor het
binnenrijden op de OK te scannen, wordt
vastgelegd welke materialen aanwezig
zijn. Het afval wordt na afloop van de
operatie gescand, waardoor het verbruik
zichtbaar wordt. Door de themamand bij
retournering wederom te scannen kan de
volledigheid van de registratie worden
gewaarborgd. De vaatprotheses zitten
niet in de themamand. Deze worden op
maat uit de voorraad gehaald en worden
Figuur 2 Scannen van de themamand

alleen in het afval gescand.

Naast het direct volgen van het verbruik per operatie is gesproken over het met RFID
controleren van de houdbaarheidsdatum en van de klaarzetprotocollen. Controle op
de houdbaarheidsdatum wordt door het AMC opgelost met de introductie van een
nieuw logistiek systeem. Daarom is dit niet uitgewerkt in de pilot.

2

De themamand Oesophagus is specifiek bedoeld voor materialen die benodigd zijn bij slokdarmoperaties.
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Met het beperkte assortiment is het controleren van het klaarzetprotocol tijdens de
pilot nogal ‘gekunsteld’. Er wordt namelijk alleen gekeken of de themamand
Oesophagus correct gevuld is. Bij een bredere toepassing van deze technologie wordt
verwacht dat een dergelijke controle een duidelijke meerwaarde zal hebben.

3.1.4

Bloedproducten

Er zijn drie verschillende soorten bloedproducten: erytrocyten (rode bloedcellen),
plasma en trombocyten (bloedplaatjes). De doelstelling was om alle bloedproducten
mee te nemen in de RFID pilot. Bij de selectie van tags werd duidelijk dat het
bloedproduct plasma, dat in bevroren toestand bij een temperatuur van minder dan
min 20 graden Celsius wordt bewaard, niet kan worden getagd. De belangrijkste
redenen hiervoor zijn:
1. Tags zijn lastig aan te brengen op een bevroren oppervlak, wanneer deze op
het product moeten worden bevestigd met lijm;
2. Actieve tags werken (bij de huidige stand van de technologie) niet meer bij
een temperatuur van minus 20 graden en kunnen lagere temperaturen dus
niet registreren;
3. Actieve tags gaan (bij de huidige stand van de technologie) stuk bij een
temperatuur beneden de minus 30 graden.
Het bloedproduct plasma is daarom niet meegenomen in de pilots. Het volgen van
bloedproducten is beperkt gebleven tot erytrocyten en trombocyten.
Bloedproduct

Noodzakelijke

Houdbaarheidsduur

Prijs

bewaartemperatuur
Erytrocyten

2-6 ºC

35 dagen

170,-

Trombocyten

20 ºC

5-7 dagen

435,-

Plasma

-30 ºC

1 jaar

146,-

Tabel 5. Overzicht bloedproducten en karakteristieken.

De producten die zijn gevolgd kunnen ofwel ‘regulier’ ofwel ‘spoed’ zijn besteld.
Vooral met spoedbestellingen is de kans om fouten te maken aanwezig waardoor dit
een interessante groep bloedproducten is om
te volgen.
Het proces dat wordt ondersteund met RFID
begint bij de afgifte aan het loket van het
transfusielaboratorium tot en met het retour
ontvangen van ongebruikte bloedproducten
of bij het terugontvangen van informatie dat
het product is getransfundeerd (toegediend).
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Vóór afgifte door het transfusielaboratorium worden twee temperatuurgevoelige
RFID-tags (één actieve en één passieve) op het bloedproduct geplakt en gekoppeld
aan de juiste patiënt. Met de actieve RFID-tag kan het bloedproduct op dezelfde wijze
als een persoon worden gelokaliseerd.
Het melden dat het bloedproduct is getransfundeerd behoort momenteel te gebeuren
met een doorslagformulier dat moet worden geretourneerd aan het
transfusielaboratorium. In de situatie met RFID wordt, voordat de bloedzak wordt
aangehangen, de RFID-tag verwijdert en in een speciaal ontworpen bakje (de “stopbucket”) gedeponeerd. Dit wordt door het systeem geregistreerd. Wanneer
bloedproducten niet worden getransfundeerd op de operatiekamer gaan deze naar de
IC of verkoever (of zelfs verpleegafdeling) om daar eventueel te worden toegediend.
Ook op geselecteerde IC’s zijn stop-buckets aanwezig om de toediening te
registreren.
Bij retournering van ongebruikte bloedproducten aan het transfusielaboratorium
worden de temperatuurgevoelige RFID-tags uitgelezen. Op basis hiervan kan besloten
worden of het bloedproduct geschikt is voor hergebruik of dat de bewaarcondities
voor, tijdens, of na de operatie onvoldoende zijn geweest voor hergebruik.
Er zijn gesprekken geweest met Sanquin3 om de pilot met RFID uit te breiden naar de
leverancier van de bloedproducten. Vanwege extra (hoge) project kosten en planning
is deze optie geparkeerd. Bij de verdere uitbreiding van de RFID-toepassingen in het
kader van de business case voor bloedproducten wordt deze optie wel nader
onderzocht.

3.1.5

Plaatsing tag bij patiënten

Tijdens de pilot worden de patiënten voorzien van een bandje met een RFID-tag. Een
speciale medewerker komt langs om de betrokken patiënten op de dag voor de
operatie van een bandje met RFID-tag te voorzien. Deze medewerker koppelt het
unieke nummer van de RFID-tag in het systeem aan het patiëntnummer.
Chirurgische patiënten worden in het AMC voorzien van een polsbandje met daarop
geschreven de naam en geboortedatum. Omdat de desbetreffende arm nodig kan zijn
voor het aanbrengen van intraveneuze lijnen wordt het bandje vaak voorafgaand aan
de operatie afgeknipt en weggegooid. Om te vermijden dat het bandje met RFID-tag
zou worden verwijderd en weggegooid, is dit bandje om de enkel bevestigd.

3

De Stichting Sanquin verzorgt op non-profitbasis de bloedvoorziening in Nederland en bevordert
transfusiegeneeskunde.
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Bij het specialisme Cardio-thoracale Chirurgie is dit echter geen goede keuze,
aangezien er een gerede kans is dat uit één van de benen van de patiënt bloedvaten
moeten worden gehaald. In dit geval wordt het bandje niet om de enkel maar aan de
bovenarm bevestigd.
Het draagcomfort van het bandje met RFID-tag is onderzocht. De patiënt moet er een
nacht ermee doorbrengen, omdat hij het bandje een dag voor de operatie om krijgt. Er
is gekozen voor een latexvrij bandje dat het AMC al gebruikt in een grotere maat.

Figuur 4 RFID-tags voor patiënten (onder) en medewerkers (boven)

3.1.6

OK-medewerkers

Elke operatie kent een standaard operatieteam, bestaande uit twee OK-assistenten
(omloop en instrumenteel), één chirurg, één anesthesist en één assistent-anesthesist
(totaal vijf personen). Omdat het AMC een opleidingsziekenhuis is wordt het
operatieteam in de regel bijgestaan door diverse leerlingen en co-assistenten. Op basis
hiervan is uitgegaan van circa 10 benodigde tags per operatiekamer.
Bij aanvang van de dienst steken de medewerkers een RFID-tag bij zich. Om
privacyredenen wordt de tag voor OK-medewerkers gekoppeld aan de functie en niet
aan naam en functie.
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De volgende functies zijn onderscheiden:
•

OK-assistent;

•

Assistent-anesthesist;

•

Chirurg;

•

Anesthesie-medewerker;

•

Assistent-chirurg;

•

Co-assistent;

•

Perfusionist;

•

Leerling.

•

Anesthesist;

Er is geen onderscheid gemaakt in het takenpakket dat een OK-assistent kan
vervullen. Reden hiervoor is dat gedurende de dag de OK-assistent instrumenteel de
taken van de omloop kan overnemen en omgekeerd. Wanneer een onderscheid tussen
RFID-tags voor omloop en instrumenteel wordt gehanteerd, dan moeten de
medewerkers tussentijds hun tag omwisselen. Dit werd niet haalbaar geacht.

3.1.7

Interfaces

De gegevens van alle RFID-reader interacties worden verzameld in een Oracle
database. Het informatiesysteem Movida van Geodan maakt deze gegevens
inzichtelijk voor gebruikers en biedt de mogelijkheid tot het koppelen van tags aan
patiënten of bloedproducten. Voor een beschrijving van de architectuur van de pilots
wordt verwezen naar bijlage 2.
Om de gebruikers tijdens de pilot van zinvolle informatie te kunnen voorzien, zijn
aanvullende gegevens uit AMC-systemen nodig. Deze gegevens worden in Movida
geladen. De volgende interfaces zijn gerealiseerd:
•

•

OK-systeem: inlezen van patiëntgegevens om de koppeling tussen tagID en
patiëntnummer te leggen en gegevens te verzamelen ten behoeve van de analyse
achteraf;
Bloedbank systeem: inlezen van patiënt- en bloedproductgegevens om de
koppeling tussen tagID en bloedproductID te leggen en gegevens ten behoeve van
analyse achteraf.

Vanwege privacyoverwegingen zijn er geen patiëntgegevens op de RFID-tags
geschreven. In de database wordt de koppeling met het patiëntnummer gelegd.

3.2

Procedurehandboek

Vanaf het begin van het project is het uitgangspunt geweest dat de bestaande
werkprocessen zo min mogelijk zouden worden beïnvloed door de in te zetten RFIDtechnologie. Gedurende de pilotperiode draaide de functionaliteit dan ook náást de
bestaande werkprocessen en zijn onder geen beding deze bestaande werkprocessen
vervangen. Van belang is daarbij te melden dat in fase 2 een terugkoppeling van
informatie die door de RFID-technologie wordt gegenereerd, werd gegeven via een
beeldscherm op het bloedtransfusielaboratorium en de operatiekamers 1 en 2.
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Ondanks dat de bestaande werkprocessen leidend waren, hebben enkele van de
betrokkenen extra handelingen moeten uitvoeren om de pilot tot een succes te maken.
Een voorbeeld hiervan is het verwijderen van een bandje met tag bij de patiënt door
de verpleegkundige op de verpleegafdeling, een LDC-medewerker die een themakar
moet scannen als deze uit de OK wordt gereden of de anesthesiemedewerker die de
tags uit de zakjes van een bloedproduct moet halen. Gedurende de looptijd is het
aantal procedures bijna verdubbeld. De volgende figuur toont deze ontwikkeling.

Ontwikkeling aantal procedures gedurende looptijd pilot

31
29

Aantal procedures

27
25
23
21
19
17
15
Start
inregelperiode

na 2 weken

Na 1 maand

Na 2 maanden

Na 3 maanden Na 3 1/2 maand Na 6 maanden

De diverse procedures zijn met betrokken medewerkers doorgesproken op
duidelijkheid, haalbaarheid en taalgebruik. Tevens is in het procedurehandboek een
risico-inventarisatie opgenomen.

3.3

Ambitieniveau

Het ambitieniveau bij aanvang van het project was zonder meer hoog: drie
verschillende toepassingen gelijktijdig introduceren in een hoogcomplexe omgeving
als het OK-complex en de IC is nog niet eerder vertoond. Verschillende factoren,
zowel in de ontwerpfase als tijdens de realisatie van de pilots, hebben ervoor gezorgd
dat het oorspronkelijke ambitieniveau iets naar beneden is bijgesteld. Deze paragraaf
beschrijft de belangrijkste bijstellingen met betrekking tot het ambitieniveau die in de
loop van het project hebben plaatsgevonden en de redenen die hiervoor de aanleiding
vormden.
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3.3.1

Algemeen

In overleg met de opdrachtgever is gekozen voor een combinatie van technologische
innovatie, procesverbetering en de rol van de mens in deze innovatie. Gezien het
kritische karakter van de processen in en rond de OK is daadwerkelijke procesverbetering tijdens de pilots achterwege gelaten. De huidige processen zijn zodanig
ingericht dat zij de kwaliteit en de patiëntveiligheid kunnen garanderen. Wijzigingen
in deze processen en het vertrouwen op onbewezen pilot technologie staat op
gespannen voet met het garanderen van kwaliteit en veiligheid van zorg. Daarom is
gekozen om de pilots volledig in aanvulling op de bestaande processen vorm te geven
en de mogelijkheden voor procesverbetering slechts te analyseren, maar deze tijdens
de pilots niet te implementeren. De rol van de mens en de veranderkundige aspecten
van de invoering van RFID zijn daarom alleen rondom de beperkte pilotprocessen in
beeld gekomen en niet bij het daadwerkelijk doorvoeren van veranderingen in
processen.

3.3.2

Personen

Het ambitieniveau rondom tracking en tracing van personen lag voor patiënten op het
volgen van de patiënt vanaf de verpleegafdeling, via OK en IC, terug naar de
verpleegafdeling. Uiteindelijk is besloten de tracking en tracing van patiënten te
beperken tot verkoever, OK en IC. De volgende redenen lagen hieraan ten grondslag:
•

De herkomst van de gekozen patiëntengroep is nogal divers, meerdere
verpleegafdelingen zijn hierbij betrokken;

•

Het aandeel van deze patiënten binnen de verpleegafdelingen is relatief gering,
waardoor veel verpleegkundigen voor een beperkte patiëntengroep geïnstrueerd
zouden moeten worden;

•

De kosten voor het aanleggen van de benodigde infrastructuur en het bouwen van
op de verpleegafdeling gerichte functionaliteit gaat het beschikbare projectbudget
te boven.

Met betrekking tot de zorgverleners was de ambitie om deze volledig en op
individueel niveau te volgen. Gezien de weerstand bij verschillende deelgroepen op
de OK is deze ambitie teruggebracht tot het volgen op functieniveau en tot vrijwillige
deelname aan de pilot. Uiteindelijk heeft het enthousiasme en de specifieke inzet van
een aantal voortrekkers er voor gezorgd dat deelname hoog is geweest.
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3.3.3

Materialen

De ambitie om materialen volledig en real-time te kunnen volgen bleek niet haalbaar.
Hiervoor waren antennes rondom de toegangsdeuren van de OK benodigd en
antennes op de afvalzakhouders. Vanwege de interferentie van de gekozen RFIDapparatuur met diverse medische apparaten moest de toepassing van antennes binnen
de OK komen te vervallen. Een bijkomend probleem was daarmee direct opgelost: de
passieve RFID-signalen op 868 MHz bleken de signalen van de actieve tags (voor
personen en bloed, ook op 868 MHz) volledig te overstemmen, ondanks dat dit
volgens de technische specificaties niet zou mogen gebeuren. Daarnaast bleek dat het
aantal en de noodzakelijke bewegelijkheid van de afvalzakhouders op de OK het
installeren van antennes op de afvalzakhouders zelf onhaalbaar maakte. Er zouden
onder elke afvalzakhouder accu’s geplaatst moeten worden om de antennes van
stroom te voorzien. Ook moesten nieuwe oplossingen gevonden worden om de
registratie van het afval via het netwerk aan de Movida applicatie door te geven; een
draadloos netwerk is op de OK niet beschikbaar.
Uiteindelijk is gekozen voor handscanners bij het opstellen van de themakarren in het
unitmagazijn en bij terugkomst uit de OK. De verbruikte materialen worden gescand
met vaste antennes in het afvalhok. Wegens een verbouwing van het afvalhok zijn de
antennes tijdens de pilot verplaatst naar een gang, wat de nodige problemen gaf voor
de volledigheid van de registratie. Enerzijds betrof dit de afstelling van de antennes
en anderzijds bleek dat de routering van het afval niet altijd via deze gang plaatsvond.
Volledige registratie van de gekozen materialenstroom is tijdens de pilot derhalve niet
gerealiseerd.

3.3.4

Bloedproducten

Met betrekking tot de bloedproducten is vrij snel besloten om tracking en tracing om
kostentechnische redenen te beperken tot de uitgifte en terugname bij het loket van
het transfusielaboratorium tot het OK-complex en de IC zelf. Installeren van antennes
om de route van de bloedproducten door het huis te kunnen volgen is zeer kostbaar en
levert in het kader van de pilot vrijwel geen toegevoegde waarde. De monitoring van
de temperatuur geschiedt wel continue. Het uitlezen van de tags binnen het OKcomplex is beperkt tot het identificeren van het bloedproduct. De
temperatuuruitlezing met behulp van passieve technologie bleek op de OK niet
haalbaar vanwege budgetbeperkingen en de te verwachten interferentie met medische
apparatuur. Verder bleek de temperatuurregistratie door zowel de actieve als de
passieve tags de nodige vertragingen te vertonen en kan, zonder uitgebreide
modellering van de relatie tussen de omgevingstemperatuur, de geregistreerde
temperatuur en de kerntemperatuur van het bloedproduct, geen automatische indicatie
gegeven worden van de bruikbaarheid. Daarom is de terugkoppeling van
temperatuurinformatie op de OK en IC komen te vervallen.
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4 Onderbouwing technologische keuzes
In het voorgaande hoofdstuk is het globale ontwerp voor de pilots besproken. Dit
hoofdstuk gaat in op de technologische keuzes. Tijdens het opstellen van het ontwerp
is er in principe gekozen voor de toepassing van verschillende RFID technologieën:
•

Actieve RFID tags voor het tracken & tracen van patiënten en professionals
rond de OK.

•

Actieve RFID tags gecombineerd met sensor technologie voor het tracken en
tracen van bloedproducten en het monitoren van temperatuur van deze
producten.

•

Passieve RFID technologie voor het meten van het verbruik van materialen in
de OK processen.

In onderstaande paragrafen worden de technologische keuzes voor specifieke actieve
en passieve technologie en de leveranciers daarvan besproken. Bij het selecteren van
een leverancier was de impact van het vereiste onderzoek naar interferentie door
RFID om medische apparatuur op OK en IC nog niet volledig in kaart gebracht. De
bereidheid bij de leveranciers om medewerking te geven aan het onderzoek heeft een
rol gespeeld in de besluitvorming.

4.1

Actieve technologie

4.1.1

Selectie leverancier actieve RFID

Met een drietal potentiële leveranciers is een aantal sessies belegd om te bepalen met
welke technologie en leveranciers de pilots het best konden worden uitgevoerd. Deze
sessies hebben plaats gevonden in november 2005. Gezien de geringe mate van
standaardisatie van actieve RFID technologie wordt de beschrijving van de selectie
hier vrij uitgebreid weergegeven.
De leveranciers zijn beoordeeld op een vijftal punten:
• Frequentie;
• Leverbare tags;
• Infrastructuur;
• Prijs;
• Installatie en Onderhoud.
Deze criteria worden op de volgende bladzijden besproken.
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1. Frequentie
Voor actieve RFID zijn meerdere frequentiegebieden beschikbaar. De drie gekozen
leveranciers werken in de gebieden 433 MHz en 868 MHz. De voorkeur ging uit naar
de 868 MHz frequentieband om de volgende redenen:
•

Door de leveranciers werd aangegeven dat de 433 MHz-band druk bezet is. Die
stelling is echter niet specifiek in het ziekenhuis nagemeten. De voorkeur ging
uit naar de 868 MHz-band omdat dit een "rustige" frequentie is met weinig
onderlinge interferentie.

•

Hoe hoger de frequentie hoe verder het bereik van de antennes en des te minder
hardware geplaatst moet worden.

•

Het verzenden van informatie in de 868 MHz frequentie kost minder energie,
hierdoor gaat de batterij van de tags langer mee.

2. Leverbare tags
Voor de pilots waren meerdere type tags nodig. Het betrof de patiënten tag, de
medewerker tag en de temperatuur tag voor bloedproducten. De leverancier moest
deze verschillende tags kunnen leveren.
Alleen Avonwood bleek in staat een geïntegreerde temperatuur tag te kunnen
ontwikkelen om de temperatuur op een bloedproduct te meten. Deze kennis was
beschikbaar doordat in eerdere projecten al gewerkt was met temperatuur tags die een
geïntegreerde temperatuur sensor bevatten.
3. Infrastructuur
De eis was dat de apparatuur op het bestaande netwerk infrastructuur van het AMC
aangesloten kon worden. Hierdoor viel een bedrijf af dat alleen werkte met een eigen
netwerk.
De technologie van Avonwood is geschikt voor room discrimination4 en leek dus
beter geschikt dan de overgebleven concurrent die werkt op RSSI technologie5. De
gewenste functionaliteit moet worden gerealiseerd op een klein oppervlak. De routes
die gevolgd moesten worden zijn niet “logisch”. Denk hierbij aan de plattegrond van
een inleidruimte, operatiekamer en uitleidruimte (zie bijlage 1). Het maken van
onderscheid op basis van ruimte heeft hierdoor de voorkeur gekregen.

4

Room discrimination: Het kunnen maken van onderscheid tussen specifieke ruimtes.
RSSI, Received Signal Strenght Indication: Hier worden meerdere readers gebruikt die op strategische
posities in een pand worden geplaatst. Hierdoor wordt een netwerk van “zone’s” gecreerd. Iedere reader
vertegenwoordigt een zone of een bepaalde ruimte.
5
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4. Prijs
De prijzen van de verschillende technologieën zijn moeilijk met elkaar te vergelijken.
Het aantal benodigde readers en antennes is voor een groot deel afhankelijk van het
type hardware van de leverancier. De leverancier kan pas een inschatting maken na
een site-survey en met een duidelijke opgave van de functionele wensen. Daarnaast
waren de leveranciers uiteraard terughoudend met het geven van catalogusprijzen en
mogelijke projectkortingen voordat dat de omvang van het project als geheel bekend
was.
Om deze redenen is pas na afloop van het selectieproces de enig overgebleven
potentiële leverancier (Avonwood) verzocht om deel te nemen aan de site-survey.
5. Installatie en onderhoud
Als eis is gesteld dat het geselecteerde bedrijf bereid moest zijn om te assisteren met
de installatie. De kennis over installatie moest ook overdraagbaar zijn aan het
projectteam.
Op basis van het voorafgaande is uiteindelijk Avonwood geselecteerd als leverancier
voor de actieve technologie. Doorslaggevende punten waren daarbij de directe
beschikbaar van twee van de drie gevraagde typen tags, de ervaring met actuele
temperatuurmetingen, de inpasbaarheid in de bestaande AMC IT infrastructuur en de
referenties uit de zorg waarover het bedrijf beschikt. Avonwood is gevraagd een
offerte uit te brengen waarin tevens het ontwikkelen van een temperatuur tag voor
bloedproducten is opgenomen. Om een betrouwbare werking van de actieve
temperatuurtags te kunnen controleren is besloten om daarnaast te gaan werken met
een al bewezen passieve temperatuur tag van KSW.

4.1.2

Werking actieve RFID Avonwood

De door Avonwood toegepaste technologie werkt zowel in de frequentiebanden 868
MHz en 125 KHz. Daarbij wordt gebruik gemaakt van drie componenten: antennes,
readers en actieve tags.
Onderdelen
De antenne bestaat een “wake-up” antenne en een “power unit”. Op de power-unit
kunnen meerdere antennes worden aangesloten. De power-unit is met een kabel
verbonden met de wake-up antenne. De power-unit heeft alleen elektra nodig (220V).
Dit kan eventueel worden afgetapt van een normale wandcontactdoos. De wake-up
antennes kunnen niet software matig worden geconfigureerd. De “beam” kan wel
hardwarematig worden geconfigureerd (met behulp van potmeters). De "sphere" ligt
er min of meer onder en kan een deur bedekken. Er zijn diverse opties om de
apparatuur op te hangen: iets boven een deur, twee kleinere naast de deuren en/of een
loop om de hele deur heen.
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De reader wordt aangesloten op het reguliere netwerk van het AMC. Afhankelijk van
de ruimtes kan een bereik worden gehaald tot 50 meter. De reader bevat software en
is via het netwerk te benaderen.
Werking

In eerste instantie luistert de reader alleen. De wake-up units zenden continue een 125
KHz signaal uit via de antenne. De tag wordt geactiveerd als hij zich in het wake-up
veld bevindt. De tag wordt hierdoor “wakker” en verzendt zijn gegevens (op 868
MHz) naar de reader. De reader verzendt de gegevens vervolgens via het netwerk
naar een connector die de data “vertaalt” voor de Movida applicatie.

4.1.3

Movida applicatie

De Movida applicatie is een bestaand product van Geodan. Movida ondersteunt alle
locatie- en identificatietechnologieën die op de markt beschikbaar zijn. Movida maakt
gebruik van connectoren voor het vertalen van de locatiemethoden, in dit geval
Avonwood, naar een uniform, gestandaardiseerd locatieprotocol. In de cliënt
applicatie is de huidige locatie en de locatie geschiedenis zichtbaar van de tag. Naast
locatie kan additionele informatie in beeld worden gebracht. Denk hierbij aan de
match tussen persoon en bloedproduct of aan de temperatuur waarde van een
bloedproduct.

4.2

Passieve technologie

4.2.1

Materialen pilot

Voor de materialen pilot is gekozen voor standaard passieve UHF techniek zoals die
ook in de retail en farmaceutische ketens wordt toegepast. Deze techniek is vooral
geschikt voor het taggen van dozen, kratten, rolcontainers en pallets. Speciale tags
voor “item-level-tagging” ofwel het taggen van verbruiksverpakking worden pas in
het voorjaar van 2007 verwacht. Gekozen is voor FEIG reader/antennes en Texas
Instruments/Impinj tags die voldoen aan de EPCglobal Gen2 standaard. De tags zijn
in de vorm van een plaklabel uitgevoerd.
Op basis van kennis van leveranciers en markt voor de toepassing van passieve RFID
technologie binnen andere sectoren (m.n. retail) zijn twee leveranciers uitgenodigd
voor een presentatie. PHI Data maakte duidelijk meer ervaring te hebben met de
EPCGlobal Gen2 standaard en de ziekenhuissector en specifiek de logistiek binnen
het AMC goed te kennen. Om deze redenen is uiteindelijk PHI Data uitgenodigd om
de passieve technologie voor de materialen pilot te leveren.
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4.2.2

Bloedpilot

In de paragraaf over de keuze voor de actieve technologie is aangegeven dat besloten
is om in de bloedpilot te werken met zowel actieve als passieve technologie. Dit om
de werking van de nieuw te ontwikkelen actuele temperatuurmeting met behulp van
actieve technologie te kunnen valideren. Parallel wordt gebruik gemaakt van:
•

De in de vorige paragraag beschreven 125/868 sensor van Avonwood combinatie
van actieve tag en een temperatuursensor;

•

De Tempsens 13.56 MHz (HF) technologie van KSW: een combinatie van een
passieve tag en een temperatuursensor (gevoed door een PowerPaper batterij).
Redenen om te kiezen voor de KSW Tempsens:
•

Deze technologie is getest en in gebruik in andere ziekenhuizen zowel in
Nederland als in het buitenland;

•

In de toekomst wordt verwacht dat de prijs het mogelijk maakt om af te zien
van een retour administratie en deze tag na gebruik gewoon weg te gooien;

•

De tag kan (maar hoeft niet) als wegwerp tag door de hele keten heen (vanaf
Sanquin) bij de bloedproducten blijven;

•

De tag kan voor alle soorten bloedproducten worden toegepast;

•

Het RFID gedeelte van de tag is volgens de ISO 15693 HF tag standaard.

Door beide technologieën te testen is het ook mogelijk om de pilot bloedproducten uit
te breiden, zonder afhankelijk te zijn van de actieve technologie in de personenpilot.
PHI Data kon als enige leverancier de KSW Tempsens leveren en tegelijkertijd bogen
op een referentie bij het toepassen van deze technologie in de zorg (ErasmusMC).

4.3

Interferentie RFID en medische apparatuur

In de voorbereidingen voor de pilots is besloten om TNO te vragen een test uit te
voeren naar de invloed van RFID systemen en hun infrastructuur op medische
apparatuur. Achtergrond van deze vraag aan TNO was de onmogelijkheid om vanuit
literatuur en/of wetenschappelijke publicaties voldoende informatie en daarmee
zekerheid te krijgen over de mate waarin de toepassing van RFID van invloed is op
het functioneren van medische apparatuur. In een hoogcomplexe en
hoogtechnologische omgeving als een OK, IC en bloedtransfusielaboratorium is het
van groot belang dat de daar gebruikte apparatuur op geen enkele manier wordt
beïnvloed door de toepassing van deze nieuwe technologie en dus volstrekt veilig is
voor de patiënt.
In de pilots zijn drie verschillende technologieën toegepast, die ieder voor zich zijn
getest. Het doel van de interferentietest was om te testen of geselecteerde medische
apparaten ontvankelijk waren voor signalen uit vaste antennes en transponders (tags)
van de gebruikte drie RFID systemen.
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De drie RFID systemen zijn gebruikt om tijdens de test signalen te genereren onder
normale gebruiksomstandigheden. Signaalsterkten zijn in eerste instantie op de
maximale veldsterkten gezet en getest. Wanneer interferentie werd aangetoond zijn
de signaalsterkten stap voor stap teruggeschroefd. De te testen medische apparatuur is
geselecteerd op de mogelijke invloed van verstoringen op de patiëntveiligheid in OK,
IC en bloedtransfusielab. Het ging daarbij om apparatuur welke onder normale
gebruiksomstandigheden wordt toegepast op plaatsen waar zij in de directe nabijheid
komen van RFID antennes en geactiveerde transponders/tags.
Voorafgaand aan de test is een testprotocol opgezet met als doel alle relevante
gebruikswijzen van de te testen apparaten in de test te betrekken. Waar nodig werden
simulatoren als een ECG simulator, defibrillatortester of een kunstmatige long
gebruikt. De zenders van de RFID systemen zijn tijdens de test op van te voren
vastgestelde en nauwkeurig vastgelegde afstanden ten opzichte van de te testen
medische apparatuur gehouden. Tijdens de test is steeds gedurende enkele tientallen
seconden met het RFID systeem gezonden voordat waarnemingen werden vastgelegd.
Wanneer verstoringen of beïnvloedingen werden waargenomen is een nauwkeurig
verslag van de gevonden effecten opgesteld. Waar van toepassing is zowel het
functioneren van de apparatuur op accuvoeding als op netvoeding getest.
Samengevat is uit de test gebleken dat de meeste van de geteste apparaten gevoelig
zijn voor de signalen van het passieve RFID 868 MHz systeem op afstanden
variërend van 0 cm tot 6 m. Een klein aantal apparaten bleek op een afstand van 0 cm
gevoelig voor het RFID 13,56 MHz systeem. Enkele apparaten bleken op afstanden
tussen 5 cm en 2 m gevoelig voor signalen van het RFID 125 KHz systeem wanneer
dit werd gebruikt met de hoogst mogelijke veldsterkte. Wanneer de veldsterkte van
het actieve RFID 868 MHz systeem werd gereduceerd tot de laagst mogelijke setting
resulteerde een storing op een bepaald type pacemaker programmer. Het functioneren
van deze pacemaker programmer is nogmaals beoordeeld na installatie van het RFID
systeem in de OK. In deze test werd geconcludeerd dat de wijze van gebruik van deze
pacemaker programmer in de praktijk garandeert dat de afstand tot de RFID antenne
groot genoeg is om interferentieproblemen te voorkomen.
Geen enkel medisch apparaat is tijdens de test onherstelbaar beschadigd. Na het
verwijderen van het RFID veld functioneerden de meeste apparaten direct weer
normaal. In een enkel geval was een handmatige tussenkomst (zoals uit/aan zetten)
noodzakelijk om het apparaat weer normaal te laten functioneren.
Opmerkingen bij de uitgevoerde tests:
•

De test methode is dusdanig opgezet dat de testresultaten zo min mogelijk
afhankelijk zijn van de omgeving waarin de test plaatsvond. Bij
interferentieafstanden groter dan enkele meters zullen de testresultaten
onvermijdelijk afhankelijk zijn van de testomgeving.
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•

Wanneer tijdens deze test voor een bepaald apparaat geen beïnvloeding door
RFID is gerapporteerd mag niet geconcludeerd worden dat het apparaat voor
geen enkele vorm van RFID technologie gevoelig is. Voor een dergelijke
conclusie was de scope van de test te beperkt.

•

Het aantal geteste apparaten en geteste RFID systemen was beperkt en
gebaseerd op het actuele en geplande gebruik van medische apparatuur en
RFID systemen op de OK, IC en transfusielaboratorium van het AMC.
Algemene uitspraken over andere medische apparatuur en/of RFID systemen
zijn op basis van de uitgevoerde tests niet mogelijk.

Naar aanleiding van de testresultaten zijn aanpassingen doorgevoerd in de toegepaste
technologie, de geplande plaatsing van de antennes en in het gebruik van de RFID
apparatuur en bijbehorende procedures op alle drie de relevante afdelingen.
•

De geplande toepassing van passieve RFID tags voor de materialen pilot in
de OK en IC werd geschrapt en vervangen door een vergelijkbare toepassing
in het OK magazijn.

•

De handheld-readers waarmee de materialen in het OK magazijn worden
gescand worden niet toegelaten in de OK ruimtes.

•

Wake-up antennes zijn boven de plafonds op voldoende hoogte / afstand van
de in de OK aanwezige medische apparatuur geplaatst.

•

Actieve tags zijn zo geprogrammeerd dat deze alleen uitzenden wanneer zij
in het directe bereik van een wake-up antenne komen en niet meer uit
zichzelf gaan zenden. De wake-up antennes zijn zo geplaatst dat er altijd
voldoende afstand blijft ten opzichte van de pacemaker programmers.

•

Keyboards van terminals en PCs zijn niet gebruikt direct bovenop de 13,56
MHz antennes in het bloedtransfusielaboratorium.

•

De netsnoeren van RFID-antennes zijn duidelijk in het zicht geplaatst en van
labels voorzien, zodat bij onverhoopte storing de antenne direct uitgeschakeld
kan worden.
De genomen maatregelen werden door het management van het AMC als voldoende
beoordeeld om een veilige toepassing van RFID in OK, IC en transfusielaboratorium
te garanderen. Na uitwerking van bovengenoemde maatregelen zijn de RFID pilots
succesvol in gebruik genomen en is tijdens de pilotperiode geen enkel geval van
interferentie of storing veroorzaakt door de RFID technologie gerapporteerd.
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5 Analyse van de indicatoren
Tijdens de pilots zijn metingen uitgevoerd, waarbij locatiegegevens automatisch zijn
vastgelegd met behulp van Movida. Hierdoor zijn gegevens beschikbaar over wat of
wie wanneer waar is (geweest). Op basis van literatuur en gesprekken met
verschillende personen uit het AMC zijn indicatoren opgesteld, die een maat vormen
voor het verloop van een proces, de kwaliteit van zorg en de patiënt veiligheid.
De meetindicatoren zijn geformuleerd en geclusterd in de volgende vier doelen:
1.
2.
3.
4.

Inzicht in de voortgang van de pilot;
Inzicht in doorlooptijden/verbruik;
Inzicht in patiëntveiligheid;
Inzicht in kwaliteit van de (huidige) registratie.

De indicatoren die onder ‘inzicht in de voortgang van de pilot (ad 1)’ vallen, zijn
vooral bedoeld om tijdens de looptijd van de pilot te monitoren of voldoende
gegevens werden verzameld om significante uitspraken te kunnen doen.

5.1

Personenpilot

5.1.1

Patiënten

In het AMC zijn patiënten gevolgd om inzicht te verkrijgen in de patiëntlogistiek en
de doorlooptijden gedurende een operatieproces vanaf het moment dat een patiënt de
verkoever binnenkomt tot het moment dat hij de verkoever of IC weer verlaat.
5.1.1.1

Pilot voortgang

In de periode 31 mei 2006 tot en met 11 januari 2007 hebben 315 patiënten hun
medewerking verleend. Tijdens de pilot zijn op verschillende momenten technische
problemen geconstateerd waardoor de locatiehistorie van bepaalde patiënten niet
compleet is. Met kleurcodes is aangegeven welke patiënten wel en welke patiënten
niet opgenomen konden worden in de analyses. In de analyses zijn alleen gegevens
verwerkt vanaf het moment dat fase 1 voor de personenpilot kon worden gestart (21
september 2006; zie paragraaf 2.6 voor een beschrijving van de fasen). In totaal
hebben in deze periode 155 patiënten een tag bij zich gedragen.
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De betekenis van de kleurcodes is aan de hand van een vooraf opgestelde verwachte
procesgang als volgt geformuleerd:
Groen:

De doorstroom van de patiënt is geheel volgens de vooraf opgestelde
procesgang verlopen wat betreft verwachte doorlooptijden en
locaties.

Oranje:

De doorstroom van de patiënt komt gedeeltelijk overeen met de
vooraf opgestelde procesgang wat betreft verwachte doorlooptijden
en locaties. De gegevens zijn slechts voor enkele berekeningen te
gebruiken.

Rood:

De gegevens zijn dermate incorrect dat deze niet bruikbaar zijn in de
analyse.

Van 155 gevolgde patiënten zijn in totaal 82 patiënten als groen geclassificeerd (53%)
en 48 patiënten zijn als oranje gekenmerkt (31%). De rest van de patiënten liet een
dermate afwijkend patroon zien dat zij als rood zijn geclassificeerd (25 patiënten,
16%). In totaal hebben wekelijks tussen de 11 en 12 patiënten een bandje met tag
omgekregen. In de periode vóór 21 september zijn in totaal 6 patiënten als groen
geclassificeerd. Deze zijn wél in de analyses meegenomen.
Om een 12% precisie te halen met de geanalyseerde data was berekend dat minimaal
van 64 patiënten een volledige locatiehistorie moest worden vastgelegd. Dit aantal is
ruimschoots behaald.
5.1.1.2

Doorlooptijden

Omschrijving indicator

Resultaat

Aantal gevolgde patiënten

155, waarvan er 82 als groen
zijn geclassificeerd plus 6
patiënten
van
voor
21
september

Gemiddelde verkoevertijd I

43 minuten 11 seconden

Gemiddelde vervoerstijd verkoever - OK

1 minuut 7 seconden

Gemiddelde OK zittingstijd

4 uur 31 minuten

Gemiddelde Verkoevertijd II, indien niet naar IC

4 uur 22 minuten (n=43)

Tabel 6: Doorlooptijden

In onderstaande grafiek is in de vorm van staafdiagrammen de spreiding van de
indicatoren aangegeven. Bij de zittingstijd is uitgegaan van de uitkomst van iedere
patiënt afzonderlijk. Bij vervoerstijden en verkoevertijden is uitgegaan van het aantal
patiënten dat binnen een bepaald tijdsinterval valt.
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zittingstijd per patiënt
12:00:00

zittingstijd(uu:mm:ss)

10:48:00
9:36:00
8:24:00
7:12:00
6:00:00

zittingstijd

4:48:00
3:36:00
2:24:00
1:12:00
0:00:00
1

5

9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85
patiënt

Figuur 5: Zittingstijd per patiënt (n=88)

Uit de figuur blijkt dat de zittingstijd per patiënt erg verschilt. De maximale
zittingstijd van een patiënt is ongeveer 11 uur, de minimale zittingstijd bedraagt
slechts 40 minuten.
Voor verkoevertijd en vervoerstijd is de spreiding minder groot. Deze spreiding is
weergegeven in de onderstaande figuren. In de data is wel een uitschieter van een
patiënt die meer dan 4 uur op de verkoever verblijft.
Verkoevertijd
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Figuur 6: Verkoevertijd per patiënt (n=88)
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Vervoerstijd I
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Figuur 7: Vervoerstijd van verkoever naar OK (n=88)
5.1.1.3

Doel 3: patiëntveiligheid

Hierbij gaat het om bewegingen in relatie tot post-operatieve wondinfecties.
Aangezien er tijdens de pilots in het AMC geen daadwerkelijke proceswijzigingen
zijn doorgevoerd zijn konden potentiële effecten zoals veranderingen in het aantal
bewegingen in relatie tot het post-operatieve wondinfecties niet in de praktijk worden
aangetoond. De voorgestelde analyse kan om deze reden ook niet worden uitgevoerd.
5.1.1.4

Doel 4: Kwaliteit van registratie

Omdat RFID heel secuur en automatisch registreert waar en wanneer een patiënt door
een lokalisatie meetpunt is gegaan, zijn deze tijden te vergelijken met de tijden die
handmatig in OK-Plus (het OK-informatiesysteem) worden geregistreerd. Op basis
van deze vergelijking wordt inzicht gekregen in de nauwkeurigheid van de registratie
in OK-Plus. Met de volgende tijden kon een vergelijking worden gemaakt tussen de
tijden vastgelegd door RFID en tijden (handmatig) vastgelegd in OK-Plus:
•

Aankomst op de operatiekamer;

•

Vertrek van de operatiekamer;

•

Aankomst op de verkoever ná operatie;

•

Vertrek van de verkoever ná operatie.

Per tijdstip is een aantal statistische gegevens berekend. De RFID-meting is als
uitgangspunt genomen. Op basis hiervan is berekend hoeveel tijden uit OK-Plus
vroeger dan wel later zijn dan de RFID-meting. Deze gegevens zijn weergegeven in
Figuur 8.
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Uit een gedetailleerde analyse (zie bijlage 3) blijkt dat door deze verschillen in de
handmatige registratie de totale zittingstijd structureel gemiddeld met 7 minuten meer
is geadministreerd, met uitschieters tot 30 minuten.
Percentage afwijkende tijden
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Aankomst OK

Vertrek OK
OK-plus vroeger dan RFID

Aankomst verkoever

Vertrek verkoever

OK-plus later dan RFID

Figuur 8 Percentage afwijkingen OK-Plus versus RFID-tijden

Deze analyses laten zien dat met behulp van RFID de kwaliteit van de registratie goed
is in te schatten. Meer inzicht is te verkrijgen door de gegevens te stratificeren naar
duur van de operatie en soort ingreep. Op deze manier kan worden bekeken of de
duur of de zwaarte van de ingreep van invloed is op het verschil tussen de handmatige
registratie en registratie door middel van RFID.

5.1.2

Medewerkers

Het stond iedere medewerker vrij om een RFID-badge met zijn of haar functie bij
zich te steken. Het gebruik van een RFID badge maakte het mogelijk om het in- en
uitlopen tijdens een operatie te analyseren.
Met behulp van de tijden die in het OK-informatiesysteem worden geregistreerd (start
en einde inleiding, start en einde snijtijd, start en einde operatie) was het mogelijk om
het aantal bewegingen tijdens de inleiding, snijtijd en operatietijd te berekenen.
Vooral het aantal bewegingen tijdens snijtijd is interessant om te weten.
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Recent onderzoek van Knobben 6 toont aan dat de combinatie van gedrags- en
systemische maatregelen zoals terugdringen van het in- en uitlopen, in een
operatiekamer het optreden van intra-operatieve contaminatie, postoperatieve
verlengde wondlekkage en wondinfectie significant doet afnemen. Met andere
woorden, hoe meer er wordt bewogen hoe meer de luchtcirculatie wordt verstoord.
Aerogene bacterieën krijgen hierdoor de kans om zich in het operatiegebied te
nestelen om later de nodige schade aan te richten.
In onderstaande figuren wordt het gemiddelde aantal bewegingen in de twee
operatiekamers tijdens de inleiding en snijtijd getoond. De validiteit van deze
gegevens is wel afhankelijk van het percentage medewerkers dat daadwerkelijk een
badge heeft gedragen tijdens de operaties. Uit een gedetailleerde analyse (zie bijlage
3) blijkt dat dit nogal varieert, met een gemiddelde dekking van nog geen 50%. De
hier gepresenteerde gegevens over persoonsbewegingen zullen dus lager zijn dan in
werkelijkheid.
Onderstaande figuur laat het gemiddelde aantal bewegingen tijdens de inleiding en
snijtijd zien. In vergelijking met de snijtijd is de inleiding van korte duur. Het
gemiddelde aantal van circa negen keer in en uit lopen tijdens de inleiding kan
worden verklaard doordat de laatste voorbereidingen worden getroffen. Het
infectiegevaar is tijdens de inleiding kleiner dan tijdens snijtijd, wanneer de patiënt
open ligt. Gemiddeld wordt tijdens snijtijd circa 28 keer in- of uitgelopen.

6

Knobben, B.A.S. (2006). Intra-operative bacterial contamination, control and consequences. Proefschirft
aan de Rijksuniversiteit van Groningen
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Gemiddeld aantal bewegingen tijdens inleiding en snijtijd
(n=178)
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Figuur 9 Gemiddeld aantal bewegingen tijdens inleiding en snijtijd
Gemiddelde aantal bewegingen tijdens snij-uren
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Figuur 10 Gemiddeld aantal bewegingen tijdens snij-uren

Uit de figuren is af te leiden dat tijdens snijtijd meer medewerkers uit- dan inlopen.
Gedurende het eerste uur is een mogelijke verklaring dat bijvoorbeeld de anesthesist
in het eerste uur de operatiekamer uitloopt. Wanneer de patiënt stabiel onder narcose
is, wordt deze gemonitord door anesthesie-medewerkers. De dip na het eerste uur is
conform verwachting. Na het eerste uur zijn over het algemeen alle voorbereidingen
getroffen om bij het te opereren gebied te komen. Het tweede, derde en vierde uur
laten een relatief stabiele situatie zien. Dat het vijfde uur en daarna een stijging laten
zien, is vooral te wijten aan het feit de meeste operaties uit de dataset een duur
kennen van circa drie uren. Het aantal operaties dat langer dan vier uren duurt, is
relatief klein waardoor het in de analyse berekende gemiddelde vertekend wordt.
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Het aantal bewegingen per snij-uur wordt door minder operaties gedeeld waardoor
deze navenant stijgt. Stratificeren naar duur van de operatie kan een ander beeld op
leveren en laten zien of in de afrondende fase van de operatie meer wordt bewogen
dan in voorgaande uren. Deze stratificatie is voor deze rapportage niet uitgevoerd.
Uit de analyse is gebleken dat met behulp van RFID en badges het bewegingspatroon
van de medewerkers tijdens een operatie goed is te monitoren. Door inzicht te geven
in het aantal bewegingen kan dit een impuls betekenen om het aantal keren in- en
uitlopen te beperken door hier maatregelen op te nemen. Een mogelijk
vervolgonderzoek kan bestaan uit het extrapoleren van de meetgegevens of het
uitvoeren van een nulmeting waarna deze in relatie kunnen worden gebracht met het
aantal postoperatieve wondinfecties. Stratificeren naar soort operatie, operatieduur,
leeftijd en geslacht kan interessante (wetenschappelijke) informatie opleveren.
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5.2

Materialenpilot

Voorafgaand aan het rapporteren van de meetgegevens uit de materialenpilot moeten
een aantal kanttekeningen gemaakt worden. Tijdens de pilotperiode heeft zich een
aantal zaken bij de uitvoering van de pilot voorgedaan, die de volledigheid van de
meetgegevens negatief beïnvloed hebben. Eén daarvan was de beschikbaarheid van
de RFID tags. Op een aantal momenten in de pilotperiode waren de RFID labels die
in het OK magazijn op de verschillende artikelen werden geplakt niet voorradig.
Daarnaast heeft er een verhuizing plaatsgevonden van het afvalhok. De nieuwe
locatie heeft problemen gekend in het afstellen van de juiste leeskwaliteit voor de OK
artikelen. Tevens was dit een extra procedurewijziging waar het personeel mee te
maken kreeg. Al met al heeft dit er in geresulteerd dat er minder geschikte data
beschikbaar zijn uit de materialenpilot dan werd verwacht. De beschikbare data zijn
verzameld in de periode van 18 september tot en met 19 december 2006, waarbij er in
totaal 122 unieke artikelen zijn gevolgd. In de volgende paragrafen wordt nader op de
resultaten ingegaan.

5.2.1

Verbruik van artikelen

In totaal zijn er vijf soorten artikelen in de pilot betrokken. Hieronder wordt een
overzicht gegeven van het voorkomen en het verbruik per type artikel tijdens de
pilotperiode. Het totaal aantal scans geeft aan hoe vaak een artikel is geïdentificeerd
op een gegeven moment op een specifieke locatie (unitmagazijn, logistiek
dienstencentrum of afvalhok) . Door vervolgens te kijken naar het aantal unieke
artikelen, wordt duidelijk hoe vaak een artikel gemiddeld gescand wordt totdat het in
het afvalhok terecht komt.
Totaal aantal
scans
per
type artikel

Aantal
unieke
artikelen per
type

Gemiddeld
aantal scans
per
type
artikel

Aantal
unieke
artikelen
verbruikt
(in
afvalhok
geregistreerd)

Gelsoft vaatprothese

10

10

1

10

Hechtapparaat TLC55

57

19

3

16

Ligaclip medium

60

15

4

12

Ligaclip small

24

4

6

1

Titaniumvulling TCR55

225

74

3

46

Totaal

376

122

3,4

85

Tabel 7: Voorkomen OK artikelen in RFID pilot
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Dat de Gelsoft vaatprotheses slechts eenmaal gescand worden is eenvoudig te
verklaren uit het feit dat zij uitsluitend in het afvalhok gescand worden. Deze
protheses worden tijdens de operatie direct uit voorraad gepakt en niet vooraf
klaargezet in de themamand.
De geregistreerde scans laten zich vertalen in een eenvoudig model voor de
afvalstromen en retourstromen van de gescande materialen.
8%

LDC

50%
LDC

Etc.

OK 9/10
Afvalhok

OK 9/10

42%
Afvalhok
50%

Figuur 11 model van afval en retourstromen

De artikelen in de themamand doorlopen het proces van de OK richting het afval
eventueel met één of meerdere rondes langs het Logistieke Diensten Centrum (LDC).
Uit de cijfers blijkt dat ongeveer 50% van de artikelen na OK rechtstreeks naar het
afvalhok gaan. Dit betekent dat zij direct bij de eerste operatie zijn verbruikt.
Wanneer een artikel door het LDC wordt gescand (eveneens ongeveer 50%), dan
betekent dit dat een artikel wel op de OK is geweest, maar op dat moment niet
verbruikt is. Het artikel gaat dan terug naar het unitmagazijn. Ongeveer 42% van de
artikelen die de eerste keer niet verbruikt zijn op de OK, worden wel de tweede keer
dat ze de OK op gaan verbruikt. Acht procent van de artikelen wordt ook de tweede
keer niet verbruikt. Er is een zeer beperkt aantal artikelen, dat drie of meerdere keren
de OK op gaat en niet verbruikt wordt (maximaal vijf keer).
Op basis van de tijdregistratie van de scanmomenten kan ook een gemiddelde
doorlooptijd van een artikel worden vastgesteld.
Type artikel

Gemiddelde doorlooptijd
artikel in dagen

Hechtapparaat TCL55

19

Ligaclip medium

49

Ligaclip small

75

Titaniumvulling TCR55

24

Tabel 8: Gemiddelde doorlooptijd artikelen RFID pilot
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Door te kijken naar het totaal aantal unieke artikelen dat in de pilot betrokken is en
het aantal unieke artikelen dat uiteindelijk verbruikt is, wordt zichtbaar dat een groot
aantal metingen tijdens de pilot gemist is. Volgens de metingen zijn er in totaal
slechts 85 van de 122 unieke artikelen verbruikt, terwijl in werkelijkheid vrijwel alle
artikelen verbruikt zijn. Een gedetailleerde analyse van de RFID gegevens en de
registratie in OK-Plus (zie bijlage 3) bevestigt dit beeld. Bovenstaande analyses zijn
daarom slechts illustratief voor het inzicht dat verkregen kan worden.

5.2.2 Betrouwbaarheid scannen artikelen
Het scannen van een artikel met een handheld of reader gebeurt vaak meerdere malen
in een paar seconden. Het aantal keer dat een artikel gescand wordt, schept
vertrouwen dat een artikel altijd met 100% zekerheid gelezen/gescand wordt. Uit de
pilot blijkt dat een artikel gemiddeld drie tot vier keer gescand wordt door een
handheld of door een RFID reader. Dit loopt uiteen van één keer tot maximaal 25
keer. Het eenmaal scannen van een artikel komt sporadisch voor (slechts eenmaal).
Op basis van deze waarnemingen mag worden gesteld dat het juist scannen of
uitlezen van een RFID tag voldoende gewaarborgd is.

5.3

Bloedpilot

Ten aanzien van de kwaliteitsgarantie voor bloedproducten hanteert het AMC de
volgende normen:
•

Bloedproducten mogen qua temperatuur met niet meer dan 1 ºC buiten hun
marge komen. (De range ligt bij erytrocyten normaal tussen de 2 en 6 graden;
tijdens vervoer tot maximaal 10 graden),

•

Bloedproducten die niet worden gebruikt dienen binnen 24 uur weer op het
bloedtransfusielaboratorium aanwezig te zijn,

•

Of bloedproducten wel of niet gebruikt zijn, dient binnen 12 uur na toediening
van het bloed, of beëindiging van de operatie bij het bloedtransfusielaboratorium
bekend te zijn.

Op basis van bovengenoemde normen zijn een drietal analysedoelen geformuleerd:
1.

Voortgang pilot;

2.

Verbruik bloedmaterialen;

3.

Temperatuur en veiligheid;

4.

Kwaliteit van de registratie.
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Ten aanzien van de doelen “verbruik bloedproducten”, “temperatuur en veiligheid”
en “kwaliteit van de registratie” moet worden opgemerkt dat er een aanzienlijke
hoeveelheid data (> 4.000.000 records) tijdens de pilot is verzameld, welke op
validiteit en compleetheid worden gecontroleerd. Bovendien worden de gegevens ook
vergeleken met gegevens welke tijdens het reguliere proces in het
bloedtransfusielaboratorium zijn vastgelegd. Om de RFID analyses rondom de
bloedmaterialenstroom te valideren worden er door het transfusielaboratorium een
groot aantal handmatige controles en vergelijkingen met de reguliere
informatiesystemen uitgevoerd. Een en ander heeft een aanzienlijke doorlooptijd
gevergd en is nog onder handen.
Doel 1: Pilot voortgang

Om significante uitspraken te kunnen over de indicatoren met een precisie van 6%,
zijn van minimaal 144 bloedproducten betrouwbare gegevens nodig. Uiteindelijk zijn
in de periode van 21 september tot 18 januari 233 bloedproducten met RFID gevolgd.
Van 141 van deze bloedproducten zijn de gegevens compleet, deze zijn gebruikt voor
het invullen van alle indicatoren. Alle indicatoren zijn gekwantificeerd met gegevens
van alléén de compleet geregistreerde bloedproducten.
Doel 2: Verbruik bloedproducten

Onderstaande tabel geeft inzicht in de indicatoren rondom het verbruik van
bloedproducten. Bij het verbruik vallen twee zaken op: het relatief lage percentage
retour ontvangen producten dat opnieuw uitgegeven is en het feit dat minder dan de
helft van de uitgegeven bloedproducten daadwerkelijk wordt getransfundeerd. Dit
aantal wil niet zeggen dat er 88 (retour gekomen) minus 8 (het aantal opnieuw in de
voorraad opgenomen) bloedproducten ongebruikt zijn weggegooid. Maar een deel
van de totale stroom aan bloedproducten is voorzien van tags. De 80 overgebleven
producten zijn eenvoudigweg na terugname niet opnieuw voorzien van een RFID tag.
Voor het RFID systeem is dus niet bekend of deze producten opnieuw zijn gebruikt.
Het tweede punt is goed te verklaren uit het logischerwijs risicomijdend gedrag bij
het bestellen van bloedproducten: men wil niet het risico lopen tijdens een operatie
over onvoldoende bloedproducten te kunnen beschikken.
Omschrijving indicator

Resultaat

Het aantal uitgegeven bloedproducten volgens RFID

141

Het aantal getransfundeerde producten per locatie volgens RFID

Totaal 53
OK1: 21
OK2: 15
IC: 17
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Omschrijving indicator

Resultaat

Het aantal retour ontvangen producten volgens RFID

88

Het aantal retour ontvangen producten dat opnieuw met een RFID tag is 8
uitgegeven
Het percentage getransfundeerde bloedproducten (op OK en IC) ten 53/141 = 38%
opzichte van de totale hoeveelheid bestelde producten

Tabel 9: Indicatoren doel 2 - Verbruik bloedproducten
Doel 3: Temperatuur en veiligheid

Met betrekking tot patiëntveiligheid zijn de indicatoren weergegeven in onderstaande
tabel. Naast het voorkomen van verwisseling van bloedproducten hebben de
indicatoren vooral betrekking op het temperatuurverloop van de bloedproducten.
Zowel met de actieve als de passieve temperatuurgevoelige tags zijn tests uitgevoerd
waaruit niet met duidelijkheid de relatie tussen omgevingstemperatuur en
geregistreerde temperatuur kon worden vastgesteld. Daardoor zijn de gemeten
waarden niet zomaar te interpreteren. In bijlage 3 is een gedetailleerde analyse van
deze problematiek opgenomen.
Om enig inzicht te geven in de aard van de verzamelde data wordt in onderstaande
tabellen van een viertal erytrocytconcentraten de datasets gepresenteerd welke in de
analyses worden gebruikt.
Datum

Tijd

Locatie

17 jan

8:02:32

Bloedtransfusielaboratorium

8:02:37

Gang bloedtransfusielaboratorium

8:04:05

Patientsluis hoofdingang OK complex

8:04:21

Gang OK hoofdingang

8:05:23

Gang bloedopslag

17 jan

8:05:28

Bloedopslag OK-complex – binnenkomst

18 jan

7:26:50

Bloedopslag OK-complex – vertrek

7:26:54

Gang bloedopslag

7:27:27

Gang OK hoofdingang

7:27:29

Patientsluis hoofdingang

7:28:58

Gang bloedtransfusielaboratorium

7:29:01

Bloedtransfusielaboratorium

18 jan

Temperatuurverandering

Tabel 10: Bloedproduct 1 gereserveerd voor patiënt 1, bloedopslag en weer terug
Datum

Tijd

Locatie

15 jan

7:37:44

Bloedtransfusielaboratorium

7:37:50

Gang bloedtransfusielaboratorium

7:39:32

Patientsluis hoofdingang

7:39:35

Gang OK hoofdingan

7:40:19

Gang bloedopslag
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Datum

16 jan

Tijd

Locatie

7:40:24

Bloedopslag

8:03:27

Bloedopslag

8:03:32

Gang bloedopslag

8:04:07

Patientsluis OK-verkoever

8:04:11

Gang verkoever

8:04:41

Patientsluis OK-verkoever

8:05:22

Gang OK hoofdingang

8:05:26

Gang OK 1

8:05:44

Uitleiding OK 1 & 2

8:06:01

OK 1

8:09:08

Uitleiding OK 1 & 2

23:38:43

Uitleiding OK 1 & 2

23:38:55

OK 2

23:39:16

OK 2

23:39:18

Inleiding OK 2

23:40:44

Inleiding OK 2

23:40:46

OK 2

23:43:10

OK 2

23:43:11

Steriel verkeer OK1 & 2

23:44:29

Gang bloedopslag

23:44:33

Bloedopslag OK-complex

7:24:24

Bloedopslag OK-complex

7:24:43

Gang bloedopslag

7:25:25

Gang OK hoofdingang

7:25:28

Patientsluis hoofdingang

7:27:30

Gang bloedtransfusielaboratorium

7:27:33

Bloedtransfusielaboratorium

Temperatuurverandering

Tabel 10: Bloedproduct 2 gereserveerd voor patiënt 2, OK en weer terug
Datum

Tijd

Locatie

12 Jan

7:30:00

Bloedtransfusielaboratorium (F1-238-1)

7:30:04

Gang bloedtransfusielaboratorium (F1-298)

7:32:00

Patientsluis hoofdingang (D1-107)

7:32:03

Gang OK hoofdingang (D1-105)

7:32:55

Gang bloedopslag (D1-202)

7:32:57

Bloedopslag OK-complex (D1-215-2)

8:15:33

Bloedopslag OK-complex (D1-215-2)

8:15:34

Gang bloedopslag (D1-202)

8:16:45

OK 1 (D1-123)

8:17:16

OK 1 (D1-123)

8:17:18

Uitleiding OK 1 & 2 (D1-124)

8:17:32

Uitleiding OK 1 & 2 (D1-124)

8:17:36

Gang OK 1 (D1-106)
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Datum

Tijd

Locatie

8:17:43

Gang OK 2 (D1-401)

8:17:48

Inleiding OK 2 (D1-126)

15:48:14

Inleiding OK 2 (D1-126)

15:48:16

OK 2 (D1-127)

15:49:00

OK 2 (D1-127)

15:49:03

Stopbox OK 2 (D1-127), getransfundeerd

Temperatuurverandering

Tabel 11: Bloedproduct 3 gereserveerd voor patiënt 3, stopbox OK
Datum

Tijd

Locatie

15 Jan

7:37:43

Bloedtransfusielaboratorium (F1-238-1)

7:37:50

Gang bloedtransfusielaboratorium (F1-298)

7:39:33

Patiënt sluis hoofdingang (D1-107)

7:39:35

Gang OK hoofdingang (D1-105)

7:40:25

Bloedopslag OK-complex (D1-215-2)

14:14:31

Bloedopslag OK-complex (D1-215-2)

14:14:33

Gang bloedopslag (D1-202)

14:15:20

OK 1 (D1-123)

14:15:32

OK 1 (D1-123)

14:15:35

Uitleiding OK 1 & 2 (D1-124)

18:11:12

Uitleiding OK 1 & 2 (D1-124)

18:11:15

OK 1 (D1-123)

Temperatuurverandering

Tabel 12: Bloedproduct 4 gereserveerd voor patient 4, IC en weer terug
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5.4

Gebruikersenquête

De ervaring van de betrokkenen bij de pilot is gemeten middels een
gebruikersenquête. In een vragenlijst van 20 vragen zijn de AMC medewerkers
gevraagd naar hun ervaringen tijdens de pilots, hoe de praktische invulling van de
pilots is verlopen, wat hun reactie is op de terugkoppelschermen etc. Ook is hen
gevraagd hoe zij in het algemeen denken over toepassingen met RFID in de
gezondheidszorg: welke mogelijke toepassingen zien zij?
Terugkoppelschermen
De gebruikers gaven aan dat ze de werking van de terugkoppelschermen niet
eenduidig vonden. De patiëntinformatie die op de schermen was af te lezen,
betekende voor de gebruikers maar een beperkte toegevoegde waarde voor de
patiëntveiligheid. Hierbij moet worden opgemerkt dat de respondenten van de
enquête slechts een korte tijd hadden om te werken met de schermen. Tijdens deze
periode is er een aantal onvolkomenheden met de schermen opgetreden die inmiddels
grotendeels zijn opgelost.
Praktische invulling pilots
De manier waarop de patiënten tags waren bevestigd tijdens de pilot, hebben de
medewerkers van de OK niet gehinderd in hun werk. De OK medewerkers hadden
over het algemeen het idee dat de patiënten vooraf goed waren geïnformeerd over het
doel en de opzet van de pilot. Zelf geeft het personeel aan dat het moest wennen aan
het dragen van een tag; veel OK medewerkers vergaten de tag na gebruik terug te
leggen of juist voor een OK mee te nemen. Op de OK-deuren en bij de wastafels
waren wel herinneringen geplakt maar blijkbaar was dit nog onvoldoende.
Ook wat betreft de bloedproducten geven de respondenten aan dat de tags op
bloedproducten hen niet hebben gehinderd in hun werkzaamheden. Weliswaar was
het voor hen niet in alle gevallen duidelijk wat zij met de RFID-tag moesten doen
wanneer een bloedproduct bij de patiënt werd aangehangen. Dat is, zodra dit signaal
de projectorganisatie bereikte, opgelost door op OK en IC de zogenaamde
stopbuckets te installeren (deponeren van een tag in de stopbucket wijzigt
automatisch de transfusiestatus) en een schematische voorstelling van de uit te voeren
handelingen op te hangen.
RFID in de toekomst
Tot slot zien de gebruikers de toegevoegde waarde van RFID voornamelijk in het
lokaliseren van OK materialen en apparatuur. De toepassingen waarbij RFID wordt
ingezet om voorraden te reduceren en de patiëntenlogistiek te verbeteren scoren bij de
medewerkers laag.
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6 De Business Case
6.1

Inleiding

De doelstelling van de business-case is om op basis van de resultaten van de RFID
pilots een financiële analyse te geven van de haalbaarheid van een implementatie van
deze technologie zonder hierbij rekening te houden met de beperkingen van de scope
uit de pilots. Dat wil zeggen dat de business-case ingaat op een brede uitrol van de
beproefde functionaliteit met, in tegenstelling tot de pilots, geen beperking in
patiëntencategorieën, type materialen, aantallen OK-ruimten of bloedproductsoorten.
Wel is de toepassing van RFID in de business-case beperkt tot de klinische OK, de IC
en het transfusielaboratorium. Er is immers in deze specifieke setting ervaring
opgedaan met de toepassing van RFID in de pilots. Op basis van deze ervaringen
kunnen investeringen en opbrengsten van RFID in een ziekenhuisomgeving
onderbouwd geëxtrapoleerd worden. Er is voor gekozen om de financiële analyse
onafhankelijk van de specifieke setting van de pilots in het AMC te schrijven. Dat
betekent dat er gewerkt wordt met cijfers voor een hypothetisch ziekenhuis (in de
vorm van ‘stel dat’-redenaties). Een voordeel van deze aanpak is dat het eenvoudiger
wordt om de business-case te vertalen naar de situatie van een willekeurig ander
ziekenhuis. De business-case is geschreven op basis van een (ideale) situatie. Dat wil
zeggen dat de te volgen materialen en bloedproducten al aan de bron (door de
producent) voorzien zijn van een RFID-tag. Voor de personentoepassing geldt dat de
RFID tags al in het bestaande opnameproces worden meegenomen (tags worden
bijvoorbeeld uitgedeeld bij de opnamebalie). Er is dus geen proces met extra
administratieve belasting en kosten nodig, waarin bloedproducten, materialen of
personen in het ziekenhuis voorzien worden van een RFID-tag.
Bij het uitwerken van de business-case zijn zowel de investeringen als de opbrengsten
zoveel mogelijk gekwantificeerd. Daarbij is gebruik gemaakt van empirische data,
zowel op basis van gegeneraliseerde cijfers over de bedrijfsvoering van ziekenhuizen
als op basis van wetenschappelijk onderzoek. Daar waar geen hard onderbouwde
cijfers beschikbaar zijn, is gebruik gemaakt van ervaringscijfers en ‘best-guesses’ van
de materiedeskundigen uit het AMC. In een aantal gevallen worden in de businesscase effecten van RFID verondersteld die niet direct onderzocht zijn in de pilots, maar
waarvan logischerwijze wel een gevolg mag worden verondersteld. Ten slotte bleek
een aantal baten puur kwalitatief van aard en niet te kwantificeren.
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Samengevat zijn in de business-case drie verschillende typen baten opgenomen:
•

Direct aan de ervaringen uit de pilots gerelateerde kwantitatieve baten;

•

Indirect aan de ervaringen uit de pilots gerelateerde baten; deze worden niet
gekwantificeerd en zijn niet aan de business case toegerekend;

•

Kwalitatieve baten.

De business-case is geen wetenschappelijk onderzoek, maar een onderbouwde
financiële analyse. Voor iedere instelling afzonderlijk zal de business case afhankelijk
van de eigen kengetallen dan wel verwachtingen anders uitkomen.
Leeswijzer
In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk wordt uitgelegd vanuit welke
uitgangssituatie de business case per RFID-toepassing is opgesteld. Hierbij gaat het in
het bijzonder om de scope van de RFID toepassingen. De paragrafen 6.3 en 6.4 gaan
in op respectievelijk de te verwachten kwantitatieve en de te verwachten kwalitatieve
baten bij het invoeren van RFID. De vijfde paragraaf in dit hoofdstuk laat de
kostencalculatie zien, die gepaard gaat met een invoering van RFID in een ziekenhuis.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een inschatting voor de totale kosten/baten
analyse voor de invoering van RFID volgens de geschetste uitgangssituatie voor een
hypothetisch ziekenhuis.

6.2

Scope toepassing RFID in business case

In de RFID pilots is de scope relatief beperkt gehouden. Dat betekent dat er
bijvoorbeeld nog geen aanpassingen aan de bestaande ICT toepassingen zijn gedaan
en er bijvoorbeeld nog geen leveranciers van de toepassingen zijn betrokken bij het
realiseren van koppelingen met het RFID systeem. Bij een daadwerkelijke
implementatie van RFID moet de integratie met bestaande applicaties wel
plaatsvinden. Voor de business case wordt uitgegaan van een gewenste situatie van
invoering. Hieronder worden de belangrijkste veranderingen in deze gewenste
situatie ten opzichte van de pilots kort beschreven. De volledige omschrijving van de
uitvoering van de pilots in al haar facetten zijn in de procesbeschrijvingen elders in
dit rapport uitgewerkt. Deze opsomming wordt hier daarom niet herhaald.
Uitgangssituatie Business case RFID personen
Voor de personenpilot geldt dat RFID direct in het huidige opnameproces wordt
geïntegreerd. Dat betekent dat de RFID polsbandjes al direct bij de opnamebalie
worden uitgereikt. Er is dus geen aparte medewerker meer nodig om de polsbandjes
uit te delen en op te halen, zoals dit nu in de pilotomgeving het geval is.
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Uitgangssituatie Business case RFID bloedproducten
Voor de gewenste situatie waaraan de RFID implementatie voor de bloedproducten
zou moeten voldoen zijn de volgende voorwaarden geformuleerd:
•

De bloedproducten worden, uitgerust met RFID tags, door de leverancier aan
het transfusielaboratorium van het ziekenhuis geleverd.

•

Alle typen bloedproducten worden getagd.

•

De RFID tags zijn klein van formaat en er is slechts 1 tag per bloedproduct
noodzakelijk. Daarnaast moeten de tags tevens geschikt zijn voor pediatrische
bloedproducten (30-75 ml).

•

De prijs van de RFID tags moet acceptabel zijn.

•

De RFID tags moeten met gebruikersvriendelijke software aan de
patiëntgegevens gekoppeld kunnen worden.

•

Voor het toepassen van RFID tags op bloedproducten moet er specifiek
gekeken worden naar het lijmproduct waarmee de tags op de bloedproducten
bevestigd worden. Deze voorwaarde geldt in het bijzonder voor de
leverancier van de bloedproducten.

•

De temperatuurmeting dient gekalibreerd te zijn zodanig dat exact bekend is
welke temperatuur (product, omgeving of combinatie) gemeten is.

Uitgangssituatie Business case RFID materialen
Op dit moment worden er op een zeer beperkt aantal materialen handmatig tags
bevestigd. In het gewenste scenario, waarin in deze business case wordt uitgegaan, is
door de leveranciers het merendeel van de artikelen uit het magazijn (stel 80%) met
RFID uitgerust.

6.3

Kwantitatieve baten

Hieronder worden de kwantitatieve baten vermeld zoals deze op dit moment
geïdentificeerd zijn op basis van de verwachtingen en de ervaringen met RFID in de
pilots. De inschattingen, die gedaan worden over het effect dat RFID kan
bewerkstelligen komen uit verschillende bronnen voort. Daar waar het gaat om
aantallen per ziekenhuis (denk aan het aantal operatiekamers, het aantal
bloedproducten e.d.) is steeds een inschatting gegeven voor een hypothetisch
ziekenhuis. Aangezien de productiecijfers enorm verschillen tussen ziekenhuizen is
hiervoor een pragmatisch gemiddelde gekozen. Door te spreken over effecten in
percentages van het geheel (bijvoorbeeld “gesteld dat het totale materiaalverbruik op
de klinische OK met 5% zal afnemen”) kan ieder ziekenhuis de verwachte baten voor
het eigen ziekenhuis schatten.
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6.3.1 Kwantitatieve baten business case RFID
Om te komen tot kwantificeerbare baten bij de invoering van een nieuwe technologie
wordt gewerkt met een zogenaamde batenlogica. Een batenlogica start met de
interventie en redeneert stap voor stap naar de achterliggende voordelen van die
interventie toe. Voor de uitwerking van deze business case zijn tevens een tweetal
batenlogica uitgewerkt. Hiervoor wordt verwezen naar de bijlagen.
Er vloeien drie concrete kwantitatieve baten voort uit de RFID pilots voor de business
case.
a) Optimalisatie materialenstroom;
b) Minder verspilling bloedproducten;
c) Verminderen administratieve last transfusielaboratorium.

Ad A: Optimalisatie materialenstroom
Binnen meerdere ziekenhuizen spelen vraagstukken ten aanzien van het juist
toerekenen van het werkelijke verbruik van materialen aan de patiënt op de OK. De
problematiek die hieraan ten grondslag ligt, is dat de registratie van verbruikte
materialen handmatig dient te gebeuren. Artikelen kennen vaak verschillende
productcodes en zijn niet altijd op het meest gedetailleerde niveau gekenmerkt.
Daarnaast wordt er vaak gewerkt met een algemene kostenopslag voor een operatie
per patiënt (kan soms oplopen tot enkele tientallen procenten). In deze algemene
opslag worden de kleinere materialen (denk aan disposables) over alle patiënten
verrekend maar ook de eventueel niet eenduidig naar een patiënt toe te rekenen
kosten. De grootste meerwaarde van het gebruik van RFID in de materialenstroom is
dat er geautomatiseerd geregistreerd kan worden, waardoor er een betere toerekening
van de werkelijke kosten gemaakt kan worden. Wanneer er een beter inzicht is in het
werkelijke verbruik van materialen per operatie per patiënt, kan hier beter op gestuurd
worden. Over het financiële effect daarvan zijn geen cijfers uit de literatuur bekend.
De verwachting is dat door het gebruik van RFID het materiaalverbruik in de OK
verlaagd kan worden. Dit komt dan enkel en alleen doordat er inzicht gegeven wordt
in het verbruik op een tot voorheen onbekend detailniveau. Het exacte percentage
waarmee het verbruik kan verminderen is ziekenhuisspecifiek. Op basis van
ervaringscijfers wordt dit percentage gesteld op 5%.
Voorbeeld uitwerking baten
Stel dat het totale materiaalverbruik bij een ziekenhuis op 8.000.000 euro ligt per jaar.
Het is niet mogelijk of zinvol om alle materialen in het OK magazijn uit te rusten met
RFID tags (denk aan zeer kleine artikelen of weinig waardevolle materialen). Stel dat
80% van de waarde van het materiaal in het OK magazijn met RFID kan worden
uitgerust. In totaal gaat het dan om 6.400.000 euro.
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Wanneer op dit totale materiaalverbruik 5% bespaard kan worden, komt dit neer op
een bedrag van 320.000..
Naast het verminderen van het verbruik van OK materialen met 5% kan ook het
gemiddelde voorraadniveau naar schatting met dit zelfde percentage omlaag worden
gebracht. Stel dat de totale waarde van de voorraad aan OK materialen van een
ziekenhuis 500.000,- bedraagt. Een verlaging van het totale voorraadniveau met 5%
en een interne renterekenvoet van 8% levert het ziekenhuis dan een besparing op
rentekosten van 2000 per jaar op. De totale baten van RFID bij het optimaliseren
van materialen bedragen 322.000,-.

Ad B: Minder verspilling bloedproducten
Wanneer bloedproducten vanuit het transfusielaboratorium worden geleverd aan de
OK, dan blijkt het volgen van deze producten soms een probleem. In het geval dat
een bloedproduct ongebruikt terugkomt op het transfusielaboratorium, kan dit product
enkel weer in de voorraad worden teruggenomen wanneer zeker is dat aan de juiste
houdbaarheidseisen is voldaan. In veel gevallen kan dit niet met zekerheid worden
vastgesteld en kan het product niet worden teruggenomen in de voorraad. Door de
toepassing van RFID wordt verwacht dat het aantal onbruikbare geretourneerde
bloedproducten duidelijk verlaagd kan worden, doordat het hele traject beter
controleerbaar is. Omdat de temperatuur van producten op dat punt gevolgd kan
worden, kan hier dus op tijd worden ingegrepen.

Voorbeeld uitwerking baten
Aangenomen wordt dat in de huidige situatie 2% van het uitgegeven materiaal als
onbruikbaar retour komt, omdat na retourlevering besloten moet worden om deze niet
terug in de voorraad te nemen. Er wordt voor deze berekening vanuit gegaan dat door
de toepassing van RFID het aantal onbruikbare bloedproducten na retourlevering
vrijwel geheel kan worden teruggebracht. De gemiddelde gewogen kostprijs van een
bloedproduct ligt rond de 200 euro. Hierbij is rekening gehouden met de verhouding
in het gebruik van de verschillende bloedproducten. Op basis van onderstaand
verbruik van erythrocyten, trombocyten, plasma’s levert invoering van RFID door het
maximaliseren van het mogelijke hergebruik van de retourstroom 44.000 euro op.
Aantal bloedproducten per
jaar (OK en IC)
Erythocyten
6.000
Trombocyten
2.000
Plasma
3.000
Totaal aantal bloedproducten
11.000
Aantal onbruikbaar 2%
220
Gewogen gemiddelde prijs bloedproduct
200
44.000

Tabel 13: Berekening kwantitatieve baten bloedmateriaal
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Ad C: Administratieve last transfusielaboratorium
Voor het transfusielaboratorium geldt dat RFID een positief effect zal hebben op de
tijd die op het laboratorium zelf besteed wordt aan administratieve taken. Daarbij gaat
het zowel om tijdsbesparing bij het uitgeven van de bloedproducten (denk aan intypen
gegevens computer, in één keer uitlezen bloedproductgegevens etc.) als bij het
opnemen van nieuwe bloedproducten in de voorraad na levering door de leverancier
als vereenvoudiging van het voorraadbeheer.

Voorbeeld uitwerking baten
Dit type administratieve handelingen wordt meerdere malen per dag verricht. Als
uitgangspunt wordt een tijdsbesparing van 15 minuten die 3 maal per dag voorkomt
gedurende 365 dagen per jaar. Dat betekent dat er in totaal 16.425 minuten bespaard
kan worden. Wanneer wordt gerekend met een uurloon van 21 euro per uur (op basis
van een bruto jaarsalaris van 40.000) komt dit neer op 5.750.

6.3.2 Indirecte effecten business case RFID
Door de kennismaking met de RFID techniek worden een aantal bijkomende
kwantitatieve effecten verwacht, die niet specifiek in de RFID pilots aan de orde zijn
geweest dan wel getoetst zijn. De bijbehorende baten dient daarom slechts indicatief
beschreven en niet gekwantificeerd. Wanneer RFID wordt toegepast om een van de
onderstaande doelstellingen te bereiken, zullen de precieze benefits in de eigen
situatie nader onderzocht moeten worden.

Verdergaande optimalisatie van de OK planning
Het is niet zeker of de OK planning nog verder geoptimaliseerd kan worden door
middel van RFID. Op dit moment wordt dit niet als een ‘harde’ baten gezien.
Wanneer echter RFID als analysetool wordt ingezet, is het voor te stellen dat ook hier
door het slimmer inplannen van operaties in één periode er op den duur meer
operaties gedaan kunnen worden. Op dit moment blijkt uit analyse van de resultaten
van de personenpilot dat de werkelijke begin- en eindtijd van de operaties afwijken
van de geregistreerde OK tijden (het blijkt dat de tijdens de pilot gevolgde operaties
gemiddeld ongeveer 7 minuten korter duren dan in het OK-registratiesysteem wordt
vastgelegd). Dit type inzichten kan op de lange termijn een meer efficiënte planning
opleveren.
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Minder administratieve lasten materialen
Door de toepassing van RFID kan er tijdswinst geboekt worden bij de bevoorrading
van de OK-magazijnen. Op dit moment gaat dit niet om grote bedragen. Uiteraard
kan het verminderen van bepaalde standaard administratieve taken soms baten
opleveren. Een verwachte meerwaarde in vermindering van de administratieve lasten
ligt in de verdergaande optimalisatie van het gehele proces van inkoop, bevoorrading,
registratie en controle van de gehele materialenstroom binnen het ziekenhuis. Hier
worden de echte baten verwacht wanneer op basis van de met RFID beschikbaar
gekomen informatie de gehele materiaalstroom geoptimaliseerd wordt. Dit is op dit
moment moeilijk te kwantificeren en viel ook buiten de scope van de pilot.

6.3.3 Totaaloverzicht kwantitatieve baten
Hieronder wordt een totaaloverzicht gegeven van de verwachte baten. De indirecte
kwantitatieve
baten
zijn
niet
in
dit
overzicht
opgenomen.

Directe baten
A. Optimalisatie materialenstroom
B. Minder verspilling bloedproducten
C. Administratieve last transfusielaboratorium
Inschatting directe baten

322.000
44.000
5.750
371.750

Tabel 14: Totaaloverzicht kwantitatieve baten business case RFID

6.4

Kwalitatieve baten

Naast de kwantitatieve baten zijn er een aantal kwalitatieve baten van het gebruik van
RFID in het primaire proces benoemd. Sommige van deze voordelen liggen mede ten
grondslag aan de (in)directe kwantitatieve baten, maar worden expliciet ook als
kwalitatieve verbetering gezien.

Kwalitatieve baten personen
•

Extra controle mogelijk op de identiteit van de patiënt;

•

Inzicht in welke medewerkers bij welke operatie betrokken zijn geweest;

•

Inzicht in de precieze doorloop van de patiënt in het OK-complex;

•

Inzicht in precieze aanvangstijden en eindtijden van de operaties;
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Kwalitatieve baten bloed
Hieronder worden de voornaamste kwalitatieve baten beschreven die herkend worden
bij het gebruik van RFID voor het tracken en tracen van bloedproducten. Het
toepassen van RFID in de bloedtransfusieketen garandeert:
•

Het juiste bloedproduct bij de juiste patiënt;

•

Het continue kunnen controleren van de temperatuur van het product, de
omgeving waarin zich dit bevindt of een combinatie van beide;

•

Altijd kunnen nagaan waar een bloedproduct zich bevindt;

•

Altijd kunnen nagaan of het bloedproduct is toegediend;

•

Kunnen nagaan op welk moment de toediening is gestart;

•

Betere bewaking van de kwaliteit van het product waardoor met meer
zekerheid kan worden nagegaan of een product teruggenomen kan worden in
de voorraad.

Kwalitatieve baten materialen
•

Registratie van materiaalverbruik op het niveau van een individueel product;

•

Betere berekening van het werkelijke materiaalverbruik per patiënt;

•

Inzicht in verloop materialenstroom.

Patiëntveiligheid
De patiëntveiligheid wordt beïnvloed door de terugkoppeling van de patiëntnaam en
geboortedatum op een scherm in de OK. De kans op identiteit en/of
(bloed)productverwisselingen kan zo worden geminimaliseerd. Indirect kan de
patiëntveiligheid op termijn worden verhoogd door een beter inzicht te bieden in de
personeelsbewegingen, in het bijzonder tijdens operaties. Dit inzicht levert een
bijdrage aan het realiseren van een gerichte procesverbetering, met als doel het aantal
bewegingen te verminderen en daarmee een aandeel te leveren in het verkleinen van
de kans op wondinfecties. Invoering van RFID technologie kan verder een aantal
administratieve procedures rondom het gebruik van bloedproducten automatiseren
waardoor de kans op fouten (nog) verder verkleind wordt (o.a. de registratie dat een
product daadwerkelijk aan een patient is toegediend).
Bovenstaande opsomming geeft een weergave van de meest opvallende kwalitatieve
aspecten. Daarnaast zijn er ongetwijfeld nog andere kwalitatieve baten te benoemen.
Deze zijn sterk afhankelijk van de precieze omgeving waarin RFID wordt
geïmplementeerd.
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Denk daarbij bijvoorbeeld aan het creëren van een betere onderhandelingspositie ten
opzichte van de verzekeraar, doordat veel helderder inzichtelijk gemaakt kan worden
wat bepaalde behandelingen nu gekost hebben.

6.5

Kostencalculatie RFID

De invoering van RFID heeft uiteraard ook een kostenkant. Door de uitvoering van de
RFD pilots is een goed inzicht ontstaan in de kosten, benodigde materialen en mensen
en hard- en software voor de implementatie van deze techniek in een
ziekenhuisomgeving. Om een goede kosten/baten analyse te kunnen maken, is het
daarom noodzakelijk om de kostenkant scherp te krijgen. Op basis van de pilots zijn
de eenmalige en terugkerende kosten in kaart gebracht. Daarna is deze
kostenberekening verhoogd naar een implementatie op een compleet OK-complex.
Hiervoor is uitgegaan van 15 actieve operatiekamers. De volledige uitwerking van de
kostencalculatie vindt u in de bijlagen.
Totaaloverzicht kostencalculatie RFID

Periode
Jaar:
Realisatie eenmalige kosten%:
Realisatie terugkerende kosten%:

0
2006
100%
0%

1
2007
0%
100%

2
2008
0%
100%

3
2009
0%
100%

4
2010
0%
100%

5
2011
0%
100%

Berekeningen
Eenmalige kosten:
Technische kosten voor 4 OK'
s
Bijkomende kosten indien RFID voor 15 OK'
s
Kosten implementatie

180.000
110.000
180.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Terugkerende kosten:
Technische kosten voor 4 OK'
s
Bijkomende kosten indien RFID voor 15 OK'
s
Kosten implementatie

0
0
0

50.000
20.000
40.000

50.000
20.000
40.000

50.000
20.000
40.000

50.000
20.000
40.000

50.000
20.000
40.000

470.000

110.000

110.000

110.000

110.000

110.000

Totaal

Tabel 15: Totaaloverzicht kostencalculatie RFID

De totale kosten voor de implementatie van RFID, op de manier zoals geschetst in het
gewenste invoeringsscenario, vergt een eenmalige investering van 470.000 euro met
terugkerende vaste kosten van 110.000 euro per jaar.
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6.6

Kosten/baten analyse

In het onderstaande schema wordt de uiteindelijke kosten/baten analyse weergegeven.
Deze laat een terugverdientijd van 2,3 jaar zien met een IRR (Internal Rate of Return)
van 39%.
In onderstaand schema is de complete kosten/baten analyse uitgewerkt.
Financiële analyse Business Case
Financiële uitgangspunten
Basisberekeningen: toekomstige financiële kasstromen, voor
belasting
Evaluatieperiode voor NCW
Disconteringsvoet voor NCW
Percentage onvoorziene uitgaven
Afronding op 4 cijfers, behalve bij kleine getallen

5 jaar (tot einde 2011)
8,0%
10%

Totale financiële effecten

Jaar

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Totaal 2006-2011

Optimalisatie materialenstroom

70.000

280.000

350.000

350.000

350.000

350.000

1.750.000

Minder verspilling bloedproducten
Administratieve last transfusielaboratorium
Verdergaande optimalisatie OK-planning
Minder admin. lasten OK (RFID op materialen)

10.000
1.200
0
0

40.000
4.600
0
0

40.000
5.800
0
0

40.000
5.800
0
0

40.000
5.800
0
0

40.000
5.800
0
0

210.000
29.000
0
0

Totale baten

70.000

280.000

350.000

350.000

350.000

350.000

1.750.000

Technische kosten voor 4 OK'
s
Bijkomende kosten indien RFID voor 15 OK'
s
Kosten implementatie
Terugkerende kosten

180.000
110.000
180.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

180.000
110.000

Technische kosten voor 4 OK'
s
Bijkomende kosten indien RFID voor 15 OK'
s
Kosten implementatie
Onvoorzien (afgerond)
Totale uitgaven

0
0
0
50.000
520.000

50.000
20.000
40.000
0
110.000

50.000
20.000
40.000
0
110.000

50.000
20.000
40.000
0
110.000

50.000
20.000
40.000
0
110.000

50.000
20.000
40.000
0
110.000

250.000
100.000

Netto kasstroom
Cum. baten
Cum. uitgaven
Cum. kasstroom
Terugverdien periode berekening

-450.000
70.000
520.000
-450.000
0,00

170.000
350.000
630.000
-280.000
0,00

240.000
700.000
740.000
-40.000
2,17

240.000
1.050.000
850.000
200.000
0,00

240.000
1.400.000
960.000
440.000
0,00

240.000
1.750.000
1.070.000
680.000
0,00

NCW (Netto Contante Waarde)
IRR (Internal Rate of Return)
Terugverdientijd (jaren)

440.000
39%
2,3

Eenmalige kosten

Tabel 16. Kosten-batenanalyse RFID, exclusief indirecte baten

In onderstaande grafiek wordt de kosten/baten analyse schematisch weergegeven:
Resultaten Business Case
2.000.000
1.500.000

Waarde

1.000.000
Cum Baten
Cum Uitgaven
Cum Kasstroom

500.000
0
1

2

3

4

5

6

-500.000
-1.000.000
Jaar

Figuur 12: Ontwikkeling kosten / baten en kasstroom
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50.000
1.070.000

7 Lessons Learned
De ervaringen van het projectteam die zijn opgedaan tijdens de pilots zijn verwerkt in
een aantal zogenaamde “Lessons Learned”. Deze Lessons Learned zijn geordend
volgens het onderstaande ordeningsprincipe:
1.
2.
3.
4.

Geleerde lessen ten aanzien van proces en organisatie;
Geleerde lessen ten aanzien van de rol van de mens in het project;
Geleerde lessen ten aanzien van de gebruikte technologie en de geboden
functionaliteit;
Geleerde lessen ten aanzien van de organisatie en uitvoering van het project.

7.1

Proces en organisatie

7.1.1

Breng het proces gedetailleerd in kaart

Aan de hand van een aantal workshops met de direct betrokkenen van de OK en het
Transfusielaboratorium zijn de delen van het proces die onderdeel uitmaken van de
pilot, gedetailleerd in kaart gebracht. Daarbij is gebruik gemaakt van plattegronden
om routes en bewegingen in te kunnen tekenen. Dit werkte zeer efficiënt omdat de
plattegronden voor de gebruikers goed herkenbaar zijn en belangrijke punten in de
routering konden worden gemarkeerd. Omdat de gegevensstroom een belangrijk punt
was in de toepassingen die werden voorzien met RFID, is deze stroom apart benoemd
en behandeld en beschreven in Unified Modelling Language (UML). Met behulp van
onder andere handleidingen en screenshots werd een gedetailleerd beeld verkregen
over de belangrijkste informatiecomponenten in de scope van het proces dat
onderdeel uitmaakt van de pilots.

7.1.2

Wees bedacht op nieuwe risico’s en voer een risico-inventarisatie uit

Wanneer RFID in een (deel van een) bestaand proces mee gaat draaien kunnen
daarmee eventueel nieuwe risico’s worden geïntroduceerd. Een voorbeeld uit de pilot
is bijvoorbeeld dat de patiënt het verkeerde bandje met tag om zou krijgen of dat een
bloedproduct aan een verkeerde patiënt wordt gekoppeld. Beide incidenten zouden tot
gevolg hebben dat de informatie op de schermen in de operatiekamers niet
correspondeert met de werkelijkheid, met verstrekkende gevolgen.
Omdat het proces eerst gedetailleerd in kaart is gebracht, was het daarna vrij
eenvoudig om de risico’s met bijbehorende oorzaken te benoemen. De risico’s zijn
kwantitatief gescoord op de mate van blootstelling, op de kans dat het risico kan
optreden en op de maximale gevolgen van het risico voor patiënt en medewerker.
Door procedurele of aanvullende technische maatregelen is dit risico
geminimaliseerd.
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Opgemerkt dient te worden dat door een intelligente toepassing van de RFID
technologie deze zelf van betekenis kan zijn in de gewenste risicoreductie. Dat kan
bijvoorbeeld door in het begin van de keten extra informatie op de tag te plaatsen
(bijvoorbeeld bloedgroep) en deze op het moment van gebruik te vergelijken met de
informatie van de patiënt.

7.1.3

Beperk de scope van de pilots

De scope van de RFID-pilots concentreerde zich op het OK-complex en het
Transfusielaboratorium. Ondanks de beperkte scope bleek deze complexe omgeving
de nodige knelpunten met zich mee te brengen. Zo bleek al snel bij de uitwerking van
de processen dat meerdere afdelingen en beroepsgroepen zoals perfusionisten,
ingelicht moesten worden omdat zij op één of andere manier met het project in
aanraking zouden komen. Dit was meer dan in eerste instantie voorzien en heeft tot
substantieel meer werk geleid.
Door de beperkte scope bleven de risico’s die door de procesverandering ontstonden,
beheersbaar en goed controleerbaar.

7.1.4

Geef tussentijdse terugkoppeling van de eerste resultaten

De pilots kenden een drietal fasen, waarbij alleen in de laatste fase een interactie
tussen de medewerkers op de operatiekamer en het RFID-systeem tot stand is
gekomen. Voor die tijd hebben de medewerkers weinig gemerkt van het RFIDsysteem, afgezien van de eigen RFID-badges, de bandjes met tag bij de patiënten, het
verwijderen van tags van de bloedproducten of het plakken van labels.
Om duidelijk te maken dat er wel degelijk wat met de gegevens werd gedaan, is
diverse malen een tussentijds overzicht van resultaten opgesteld en met betrokkenen
besproken. Vooral bij de medewerkers die vrijwillig een badge bij zich konden steken
en de LDC-medewerkers die de aangebroken themamanden bij retour scanden werkte
het motiverend om tussentijdse resultaten terug te koppelen. Zo steeg het aantal
gebruikte badges in de weken na de bespreking van de informatie.

7.2

De mens in het project

7.2.1

Beschik over een spin in het web

Een interne projectleider met goede contacten bij de technische dienst, het
lijnmanagement en de ICT-dienst is van absolute meerwaarde. Deze projectleider kan
als een spin in het web acteren. De ervaring leert dat al deze mensen nodig zijn om in
eerste instantie de infrastructuur in de lucht te krijgen en ten tweede het draagvlak bij
betrokkenen te creëren én te behouden.
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Naast een interne projectleider is het raadzaam om per pilot een aanspreekpunt te
hebben. Deze medewerker kan intern het project verder toelichten en gemaakte
keuzes uitleggen.

7.2.2

Geef voorlichting aan alle betrokken afdelingen

Omdat RFID voor de zorg een nieuwe technologie is, is uitleg over wat het is en wat
kan noodzakelijk. De pilots concentreerden zich op de OK, IC en
Transfusielaboratorium. Niettemin zijn diverse verpleegafdelingen op enigerlei wijze
betrokken bij de pilot. Op vijf verpleegafdelingen werden patiënten benaderd om een
tag te dragen en de verpleegkundigen waren soms genoodzaakt het bandje met tag af
te knippen. Hoewel zij geen resultaten uit de pilot ontvingen, was hun medewerking
noodzakelijk, omdat zij indirect er wel mee te maken hadden. Daarom is op de vijf
verpleegafdelingen, de verkoever, de drie IC-units, het Transfusielaboratorium en de
afzonderlijke beroepsgroepen op de OK (OK-assistenten, perfusionisten, anesthesiemedewerkers en de specialisten) een voorlichting gegeven. Ook de technische
ondersteuning, zowel de technische dienst als netwerkbeheer, is uitgenodigd voor
deze informatiebijeenkomsten.

7.2.3

Betrek ook de patiënt in het testtraject

Er is getracht de afmetingen van de tag voor de patiënt zo klein mogelijk te maken.
Niettemin is uiteindelijk een tag met een dikte van 1 cm gekozen. Om te bepalen of
dit niet te veel hinder zou veroorzaken bij het slapen of douchen is voorafgaand aan
de start aan vijf patiënten gevraagd om een bandje met tag om hun enkel te
bevestigen. Algemene conclusie was dat geen enkele patiënt bijzonder veel hinder
had ondervonden.

7.2.4

Stel patiënteninformatie op

Hoewel de pilots niet onder de Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek vallen
waarbij de Medisch Ethische Commissie over de betrokkenheid van patiënten waakt,
was de mening van het projectteam dat enige vorm van ‘informed consent’ van de
patiënt noodzakelijk was. Vooral vanwege de relatief nieuwe wijze waarmee met
RFID zou worden geëxperimenteerd en vanwege de nieuwe risico’s die daarmee
gepaard gaan. Daarom is specifieke patiënteninformatie opgesteld. Deze informatie is
tevens voorgelegd bureau Patiëntenvoorlichting opdat ook zij bekend waren met deze
patiënteninformatie.
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7.2.5

Wees beducht op een gevoelde aantasting in de werksfeer

Om de bewegingen van de medewerkers te kunnen volgen, zijn badges per functie ter
beschikking gesteld. In de meest gewenste situatie, gezien vanuit de
projectorganisatie, zouden alle betrokken medewerkers op de gekozen OK’s een
badge op naam bij zich dragen. Echter, dit bracht heftige reacties te weeg, omdat een
aantasting van de werksfeer werd gevoeld. Immers, door het dragen van een badge
kan iemand de hele dag worden gevolgd. Om tot een aanvaardbare oplossing te
komen is dit probleem besproken met zowel de Ondernemingsraad als met de Raad
van Bestuur. Zij hebben besloten dat een persoon niet op naam maar slechts op
functie mocht worden gevolgd en dat deelname vrijwillig is. Tevens is het
uitdrukkelijk duidelijk gemaakt dat het niet de bedoeling is om in de toekomst
medewerkers op de werkvloer te volgen als een soort ‘big brother’.

7.3

Technologie en functionaliteit

7.3.1

Haalbaarheid

Tijdens de voorbereiding van de pilots werd duidelijk dat de gemaakte keuzes op een
aantal onderdelen te ambitieus waren. Het project heeft zich begeven op het
technologisch meest uitdagende terrein binnen het ziekenhuis en er is technologie
toegepast die bepaald nog niet gebruikelijk is.
De drie pilots leken een overeenkomst te hebben doordat ze bij elkaar komen in de
operatiekamer. Qua opzet en organisatie van de uitvoering zijn ze echter zeer
verschillend.
Lessons learned wat betreft de haalbaarheid van het project:
•

Het blijkt lastig om te werken met een leverancier in het buitenland vanwege de
daardoor beperkte beschikbaarheid van technische experts op locatie. Het heeft
daarom de voorkeur om met een Nederlandse leverancier of tussenpersoon te
werken;

•

Rond actieve technologie bestaat nog geen standaard; gebruik van deze
technologie is daardoor ingewikkelder en levert meer gebondenheid aan één
leverancier op. Consequentie van het gebrek aan standaardisatie is dat actieve
technologie vooralsnog minder/niet geschikt is voor keten-interoperabiliteit

•

De beperkte beschikbaarheid en toegankelijkheid van de OK vraagt om een
specifieke manier van werken en plannen van de activiteiten van de technici: het
is niet mogelijk om één potentiële oplossing te installeren en deze te evalueren,
want daardoor kost het al gauw weken tijd om tot een definitieve oplossing te
komen. Het had geholpen als er een Proof-of-concept ruimte beschikbaar was
geweest die echt op de OK-ruimten had geleken.
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•

Bij de afweging van de keuzes is voor de stuurgroep onvoldoende inzichtelijk
gemaakt dat er bijzondere risico’s met de techniek zijn genomen (nieuwe
onbewezen technologie) en dat de keuze voor een beperking in de functionaliteit
deze risico’s had kunnen beperken. Dit had beter gecommuniceerd kunnen
worden.

7.3.2

Confrontatie met de praktijk

Het streven om te werken met drie pilot projecten en een combinatie van zowel
actieve als passieve technologie van twee verschillende leveranciers is een complexe
opgave gebleken. Binnen het project kwamen de volgende issues naar voren die
leidden tot een aanpassing van de infrastructuur. Hier worden deze issues
geformuleerd in de vorm van aanbevelingen voor toekomstige projecten.
Algemeen
•

Het is noodzakelijk om vroegtijdig een interferentietest uit te voeren. Voor
interferentie, zowel van de technologieën onderling als met de medische
apparatuur, is geen beschrijving/toets opgenomen in de geldende standaardeisen;
interferentie van de UHF technologieën was wel gesignaleerd maar niet bevestigd
door de leveranciers.

•

Gezien de integratie van de nieuwe en complexe software componenten is een
uitgebreid en goed gestructureerd testtraject noodzakelijk. Zo bleek een voor het
project ontwikkelde Movida-connector lange tijd een fout te bevatten. Hierdoor
kwamen posities/locaties niet goed binnen. Gezien de onervarenheid met de
gebruikte readers werd lange tijd ten onrechte de schuld bij de geleverde reader
software gelegd.

•

De gebruikte actieve technologie is in principe stabiel en goed in te stellen. De
ervaring leert dat andere technologie over het algemeen ingewikkelder is en er
vaak vele weken/maanden technici on-site nodig zijn om alles goed in te stellen
en te kalibreren.

•

Over het algemeen kan voor WiFi-tags gekozen worden als er al een WiFi
infrastructuur is. Anders is deze keuze te kostbaar of te risicovol. Aangezien er
geen WiFi op de OK was, lag de keuze voor andere actieve technologie voor de
hand. Verder was op het moment van technologieselectie geen temperatuurtag via
WiFi beschikbaar.

•

Vanwege de gekozen technologie moest er worden gewerkt met vaste ip-adressen.
Het werken met een dynamische reeks gaf teveel incidenten.
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Personen pilot
•

Maak een plan voor het tijdig verwisselen van actieve tags. De batterijen van de
tags zijn veel sneller leeg dan vooraf werd geschat. De batterijen moeten dan
terug naar de leverancier.

•

Voer technische tests uit met verschillende manieren van dragen van de tag,
zowel door patiënten als door medewerkers. De plaats van de tag op het lichaam
is belangrijk in verband met de positie van de antenne in de tag.

Bloed pilot
•

Het kalibreren van de actieve tags met temperatuursensoren is noodzakelijk.
Softwarematige correcties voor geconstateerde afwijkingen kunnen zorgen voor
een correcte registratie.

•

Voor het nemen van beslissingen op basis van de door RFID-tags geregistreerde
temperatuur moet nader onderzoek gedaan worden. De relatie tussen
(kern)temperatuur van het bloedproduct, omgevingstemperatuur en de door de
RFID-tags geregistreerde temperatuur is, vooral bij wijzigingen in de
omgevingstemperatuur, niet eenduidig.

Materialen pilot
•

Wees beducht voor technologie die een aanpassing van het proces vereist. Om
interferentie te voorkomen moest vanuit het dienstencentrum met een handheld
scanner de materialenmand voorafgaand en na afloop van gebruik handmatig
gescand worden. Dit bleek lastig in te regelen in de praktijk.

•

Niet elke omgeving is bouwkundig geschikt voor het plaatsen van RFIDapparatuur. Vanwege een verhuizing van het afvalhok gedurende de pilot periode
moest de infrastructuur verhuizen. Op de nieuwe locatie kon de infrastructuur niet
goed worden geplaatst.

7.4

Het project als proces

7.4.1

Projectorganisatie

Een omvangrijk en complex project vraagt om een adequate projectorganisatie. In dit
project is gekozen voor een combinatie van stuurgroep en projectgroep, waarbij de
uitgangspunten van de Prince2 projectmanagement methode zijn gehanteerd. De
projectgroep heeft zich vooral gericht op ontwerp, bouw en uitvoering van de pilots.
De twee studies, inventarisatie en standaardisatie, zijn los van de projectgroep
uitgevoerd en gerapporteerd. Wel waren de betrokken onderzoekers tevens lid van de
projectgroep, zodat kennisoverdracht direct en gericht kon plaatsvinden en niet
gewacht hoefde te worden op formele rapportage van de resultaten. Schematisch is de
projectstructuur weergegeven in Figuur 13.
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Figuur 13 Projectorganisatie

Een complicerende factor bij de inrichting van het project was het dubbele
opdrachtgeverschap. Enerzijds was het Ministerie van VWS de opdrachtgever voor
het onderzoek, maar anderzijds was het AMC de opdrachtgever voor de toepassing
van de technologie. Bij de samenstelling van de stuurgroep is daarom gekozen voor
een voorzitter die niet van één van deze twee opdrachtgevers afkomstig was, maar
zijn wel beide opdrachtgevers vertegenwoordigd in de stuurgroep. Daarnaast waren
de beide actief betrokken leveranciers vertegenwoordigd. De vergaderingen van de
stuurgroep werden bijgewoond door zowel de algemeen projectleider vanuit het
consortium als door de interne projectleider binnen het AMC. In het bijzonder deze
laatste rol was niet op voorhand voorzien, maar bleek een cruciale succesfactor te zijn
in de communicatie en afstemming met alle betrokken personen en partijen van het
AMC. De bekendheid met de organisatie, de full-time aanwezigheid op locatie en de
zorgspecifieke kennis waren een belangrijke toegevoegde waarde. Tevens is binnen
het AMC een interne stuurgroep ingericht om de belangen en betrokkenheid van de
verschillende partijen te waarborgen: het OK-complex, de ICT-organisatie en
Innovatie Patiëntenlogistiek. Dit heeft duidelijk goed gewerkt, doordat interne AMC
vraagstukken niet binnen de stuurgroep hoefden te worden behandeld, maar wel door
gezaghebbende personen binnen het AMC gezamenlijk konden worden geadresseerd.
De betrokkenheid van de algemeen projectleider bij de interne stuurgroep AMC was
niet vooraf voorzien maar bleek wel van bijzondere meerwaarde voor het project als
geheel.

7.4.2

Projectverloop

De voorbereidende fasen tot en met december 2005 zijn, afgezien van de start,
vlekkeloos verlopen. Bij de start bleek de gehonoreerde projectaanvraag onvoldoende
helderheid te bevatten over de onderlinge verdeling van verantwoordelijkheden en
investeringen tussen partijen. De aanvraag was te zeer geschreven in de richting van
de subsidiegever, maar dit kon snel worden opgelost.
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Bij aanvang van de realisatie van de ontworpen oplossingen hebben zich echter grote
problemen voorgedaan. De oorzaken hiervan zijn eerder in dit rapport uitvoerig
beschreven. Twee zaken die als zeer belangrijk naar voren zijn gekomen tijdens de
uitvoering van het project zijn communicatie met de gebruiker en het anticiperende
vermogen van het projectteam. Met betrekking tot communicatie is het speciaal in de
realisatiefase van belang geweest om zeer gedoseerd te communiceren, waardoor er
geen paniek of negatieve stemming kon ontstaan. Een groot aantal van de problemen
zijn voor de eindgebruiker onzichtbaar gebleven. Verder is er veel helderheid
gegeven over de momenten van testen en ingebruikname van (delen van) de
toepassingen. Directe betrokkenheid van de eindgebruikers bij het testen en
verwerking van de technologische consequenties in heldere procedures en
toegesneden voorlichtingsmateriaal hebben bijgedragen aan een positieve evaluatie
van de pilots door de gebruikers. Dit heeft tevens een relatie met het anticiperende
vermogen: tijdig voorzien welke acties en reacties verwacht mogen worden en hierop
de lopende activiteiten afstemmen, zowel inhoudelijk als communicatief. In het
bijzonder rondom het thema patiëntveiligheid is hier veel aandacht voor nodig
geweest. Zo zijn rondom ingebruikname duidelijke overdrachtsprotocollen opgesteld,
waarbij niet alleen de juiste werking van de technologie ter discussie stond, maar ook
de handelingsvoorschriften voor de medewerkers, zoals vervat in het
procedurehandboek. Naarmate het resultaat van het project meer zichtbaar werd voor
de betrokkenen bleek ook het enthousiasme over de gebruikte technologie (en andere
mogelijke toepassingen ervan) duidelijk gegroeid.
Terugkijkend is er veel geleerd tijdens het project, al zullen onze ervaringen soms
slechts gedeeltelijk van toepassing zijn op toekomstige implementaties in andere
ziekenhuizen. Aangetoond is dat met een evenwichtige focus op technologie en
proces RFID een goede bijdrage kan leveren op het terrein van de patiëntveiligheid en
het monitoren van kritische processen. Hierbij zijn resultaten gerealiseerd die
duidelijk toegevoegde waarde leveren boven meer traditionele IT-toepassingen en
registratiesystemen. Het feit dat er een werkende complexe toepassing van RFID is
gerealiseerd heeft bij de betrokken zorgprofessionals duidelijk voor een impuls
gezorgd in het nadenken over alternatieve toepassingen van RFID in het ziekenhuis.
Hierdoor is de technologie uit het domein van de IT-specialisten getrokken, wat voor
de adoptie van deze toepassingen van grote waarde is.
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8 Opschaling
8.1

Breder uitrollen van de pilots

Een van de doelstellingen van de pilots in het project was het opdoen van ervaring
met de toepassing van RFID om op termijn een bredere uitrol van deze technologie in
het AMC en uiteraard ook naar andere ziekenhuizen mogelijk te maken. De pilots
kenden de nodige beperkingen: niet alle OKs en een paar specifieke patiëntengroepen
werden gemonitord, slechts een deel van de materialenstroom (endoprotheses en het
hechtmateriaal) werd voorzien van tags en van slechts een beperkt deel van de
bloedproductenstroom (alleen voor Cardio-thoracale Chirurgie) werden temperatuur
en locatie gevolgd. Bij opschaling van de pilots naar breder gebruik in het ziekenhuis
gaan een aantal in de pilots niet ingevulde randvoorwaarden knellen. Het niet invullen
van deze randvoorwaarden staat een bredere toepassing in de weg. Het gaat daarbij
om:
•

Inbedding in reguliere processen en ketens: In de pilots zijn speciale
pilotgebonden procedures ingericht om tags aan patiënten, materialen en
bloedmaterialen te koppelen. Bij een bredere uitrol is het naast bestaande
procedures werken uiteraard een ongewenste situatie. Voor patiënten is het een en
ander wellicht het meest eenvoudig op te lossen: het aanbrengen en koppelen van
de tag moet onderdeel worden van de reguliere opnameprocedure en/of
aanmelding op de SEH (en dus ook door de bij die procedure betrokken
medewerkers worden uitgevoerd). De medewerkertag wordt bij voorkeur
gekoppeld aan een standaard medewerkerspas, zodat het bij zich dragen van deze
tag onderdeel uitmaakt van de reguliere identificatie-eisen in het ziekenhuis. Wat
betreft de tags die gebruikt worden bij de materialen en bloedproducten moet bij
opschaling bij voorkeur worden samengewerkt met de ketenpartners /
leveranciers van deze producten, die de tags aanbrengen voor levering aan het
ziekenhuis, in plaats van dat later in het proces door een medewerker van een
transfusielaboratorium of magazijn de tags worden aangebracht en
informatietechnisch gekoppeld aan het product.

•

Behalve de mogelijkheid voor een directe terugkoppeling in het proces geeft
RFID ook ten opzichte van de reguliere informatiesystemen aanvullende
mogelijkheden voor managementinformatie. Ten behoeve van opschaling moet
geïnventariseerd worden wat vooral managers en artsen terug willen zien aan
stuur- en analyse-informatie.

•

De RFID infrastructuur en software moeten ingebed worden in de reguliere IT
beheerprocessen van het ziekenhuis. Dat geldt zowel voor het beheer en
onderhoud van de RFID apparatuur en servers als onderdeel van de totale IT-
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infrastructuur van het ziekenhuis als het testen en onderhoud van software en
procedures binnen de reguliere change-procedures voor het informatiesysteem.
•

Om een verdere opschaling van de uitgevoerde pilots mogelijk te maken zijn ook
een aantal verbeteringen en aanpassingen in de toegepaste technologie
noodzakelijk. Daarbij gaat het in alle drie de pilots om verbeteringen qua:
Gebruikersvriendelijkheid van de applicaties;
Verbeteren van de tags (w.o. gebruik van tags met een langere
batterijlevensduur);
Door verbeterde data-extractie en overzichtsmogelijkheden realiseren van
kortere feedbackloops naar gebruikers en beheerders/ontwikkelaars mogelijk
maken;
Versimpelen van de op dit moment door omstandigheden onnodig complexe
architectuur in de pilots;
Zoveel mogelijk standaardiseren op één technologie (in het bijzonder bij de
bloedpilot);
Zolang het gebruik van tags door toeleveranciers nog geen gemeengoed is
geldt specifiek voor de materialen pilot dat het bedrukken van de tags door
het ziekenhuis zelf moet gebeuren en dat de afhankelijkheid van een derde
partij daarbij geminimaliseerd moet worden;
Waar mogelijk uitvoeren van bouwkundige aanpassingen om opstellingen
van readers en activators zo optimaal mogelijk te kunnen realiseren.

•

Gebruikersparticipatie: participatie van patiënten bleek in het project nauwelijks
tot geen probleem. Bij medewerkers lag dit anders. Voor een succesvol breder
gebruik van deze technologie moet zeer veel aandacht besteed worden aan het
wegnemen van weerstand tegen deze technologie (het “big-brother-is-watchingyou” gevoel) en nadrukkelijk aandacht besteed worden aan communicatie over de
toegevoegde waarde van toepassing van de technologie voor het ziekenhuis, de
eigen afdeling, de medewerker zelf en natuurlijk de patiënt(enzorg).

•

Gebleken is dat weliswaar vooraf goede afspraken gemaakt werden over
procedures en werkwijzen tijdens de pilot, maar dat in de praktijk (in het
bijzonder in de materialenpilot) daar door de gebruikers niet altijd even precies
mee werd omgegaan. Als belangrijkste oorzaak daarvoor wordt aangedragen dat
de medewerkers van de betrokken afdelingen lang niet altijd de toegevoegde
waarde van de in de pilot geboden functionaliteit herkenden en dus het nut van
compliance (of het gevaar van non-compliance) aan de gemaakte
procedureafspraken niet zagen.
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8.2

Onderkende toepassingsmogelijkheden

Naast het opschalen van de pilot toepassingen zijn ook andere
toepassingsmogelijkheden onderkend. Deze zijn in de standaardisatie en
inventarisatierapportages nader uitgewerkt. Op basis van de ervaringen uit de pilots,
een wereldwijde scan naar de toepassing van RFID in de zorg en de ontwikkelingen
op het gebied van RFID standaardisatie wordt daar een aantal aanbevelingen gedaan
met betrekking tot mogelijke toepassingen van RFID in de zorg. De volgende globale
toepassingsgebieden worden daarbij onderkend:
•

Patiëntidentificatie

•

Apparatuur tracking & tracing

•

Bloedproducten

•

Materialen

•

Medicijnen

•

Monitoren radioactieve isotopen, opiaten

•

Lokalisatie / tracking & tracing / coördinatie van medische dossiers

•

Klein chirurgisch gereedschap

In bijlage 6 is een tabel opgenomen die voor een belangrijk deel is ontleend aan het
standaardisatierapport. Hierin zijn deze aanbevelingen en bevindingen nader
uitgewerkt. In het standaardisatierapport worden de voorgestelde technologische
keuzen nader onderbouwd.

8.3

Opschaling naar andere domeinen

Uit de pilots en uit de uitgevoerde standaardisatie en inventarisatie deskresearch is
gebleken dat een zorgvuldige toepassing van RFID toegevoegde waarde kan hebben
voor een betere beheersing van complexe processen in de zorg. Zowel het tracken en
tracen van personen (medewerkers, patiënten, cliënten) als materialen en apparatuur
blijkt van waarde te zijn. De toepassingen die zijn onderzocht bij de ziekenhuizen
kunnen zeker worden vertaald naar andere zorgsectoren.
De volgende generieke toepassingsgebieden van RFID worden daarbij onderkend:
•

Monitoring & bewaking

•

Controle & identificatie

•

Verbeteren van de kwaliteit van registraties

•

Verminderen van administratieve lasten

•

Informatie verzamelen voor procesanalyse

Voor specifieke aanbevelingen wat betreft de toepassing van verschillende vormen
van RFID technologie in relatie tot specifieke toepassingsgebieden wordt verwezen
naar het rapport over standaardisatie van RFID in de zorg.
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Voor specifieke ervaringen en inzichten uit de business-cases achter de toepassing
van RFID in andere sectoren dan de zorg wordt verwezen naar het inventarisatie
rapport.
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9 Conclusies
Uit de voorafgaande hoofdstukken mag duidelijk zijn geworden dat de implementatie
van de drie RFID pilots in het AMC een project is geweest met voor- en tegenspoed
en vallen en opstaan. Gebleken is dat een implementatie van RFID in een
ziekenhuisomgeving, zeker wanneer deze omgeving zo complex is als een OK of IC,
bepaald geen triviaal project is. Desalniettemin (of wellicht wel juist daarom) is
tijdens dit project veel geleerd over welke kansen en mogelijkheden RFID in de
gezondheidszorg biedt en welke do’s en don’ts daarbij gelden. In het project is een
aanpak ontwikkeld welke het mogelijk maakt om in een specifieke hoogwaardige
technologische omgeving geavanceerde vormen van RFID technologie toe te passen.
De conclusies die op basis van de ervaringen uit deze pilots worden getrokken zijn
volgens onderstaand ordeningsprincipe uitgewerkt:
1. Welke organisatorische consequenties zitten vast aan een implementatie van
RFID?
2. Welke impact heeft de toepassing van RFID op de professionals?
3. Welke gevolgen heeft RFID op administratieve en ondersteunende
processen?
4. Welke gevolgen heeft RFID voor de informatievoorziening?
5. Welke conclusies kunnen worden getrokken op basis van onze ervaringen
met de hier toegepaste RFID technologie?
6. Welke financiële impact heeft de toepassing van RFID?
7. Welke juridische of ethische consequenties hangen vast aan de toepassing
van RFID?

9.1

De organisatie en RFID

In het project is een keuze gemaakt om (uit oogpunt van patiëntveiligheid) de pilots
naast de huidige processen te laten verlopen. Uit de resultaten van het project kunnen
daarom geen directe conclusies getrokken worden over hoe met RFID
procesverbeteringen gerealiseerd kunnen worden. RFID heeft wel meer inzicht in de
processen verschaft en een aantal belangrijke eye-openers over het feitelijke
procesverloop opgeleverd. Meer onderzoek is nodig om de werkelijke opbrengsten
van RFID bij het verbeteren van de processen vast te stellen.
Tijdens de uitvoering van het project is gebleken dat het van groot belang is om de
scope van het project goed af te bakenen. De toegepaste technologie is nog
onvolwassen en de ideevorming over de beste toepassingsmogelijkheden zijn nog niet
100% uitgekristalliseerd.
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Voor (vrijwel) alle professionals en patiënten is de technologie nieuw, er moet veel
uitgelegd en ontmystificeert worden voordat ter zake kan worden gekomen en gericht
nagedacht kan worden over de wijze waarop de technologie het beste kan worden
ingezet. Een reductie van complexiteit door het inperken van de scope van een
implementatie blijkt meer dan noodzakelijk om het project beheersbaar te houden.
Een dilemma daarbij is dat een bredere uitrol van deze technologie in de
(interne/externe) keten nodig is om echte toegevoegde waarde te creëren. Tags
moeten niet in het ziekenhuis op bloedproducten of materialen worden bevestigd,
maar dit moet al bij een toeleverancier zijn gebeurd. Werken met een TAM-er die
tags koppelt aan patiënten op de afdeling levert slechts extra kosten op, deze activiteit
moet op termijn onderdeel worden van het reguliere opname of inschrijvingsproces.
Bij de materialenpilot werd duidelijk dat in een pilotsituatie het belasten van het
proces en de mens met extra activiteiten op zich wel acceptabel was. Al snel bleek
echter dat de aanvullende acties soms werden vergeten, met de nodige gevolgen voor
de kwaliteit van dataverzameling voor de pilot. Bij opschaling naar een
productiesituatie zal dit effect des te sterker optreden: een toepassing als tracking en
tracing van materialen vereist een zorgvuldige inrichting van techniek en proces zodat
het gebruik van de RFID applicatie als het ware een onzichtbaar onderdeel wordt van
de reguliere werkwijze.
Gebleken is dat in een project waarin de scope qua ketenzorg beperkt was tot alleen
(onderdelen van) het ziekenhuis het wel degelijk meerwaarde heeft om met
ketenpartners na te denken over de beste toepassing van RFID. Zo heeft het overleg
met Sanquin over de bloedpilot een aantal belangrijke inzichten opgeleverd, ondanks
dat Sanquin in de uitvoering van de pilot niet betrokken was: “think global, act local”.
Het bleek dat er tussen professionals onderling en tussen professionals en
leidinggevenden verschil van inzicht bestond over zowel de feitelijke als de gewenste
werkwijzen en procesuitvoering. Eenduidige beschrijvingen van processen moeten
worden opgesteld, rekening houdend met mogelijke variaties in uitvoering, voordat
van een feitelijke ontwikkeling en uitrol van de RFID toepassingen sprake kan zijn.
Verwerven van draagvlak voor de voorgestelde toepassing en werkwijzen is daarbij
een niet te onderschatten succesfactor. Het blijkt dat in de complexe
gezagsverhoudingen in de ziekenhuisorganisatie het niet voldoende is om de feitelijke
proceseigenaren op het implementatieproces te laten aanhaken, maar dat het tevens
nodig is om draagvlak voor het project te zoeken bij de natuurlijke leiders in de
processen en afdelingen of beroepsgroepen. Regelmatig aanwezig zijn op de
werkvloer, de organisatie goed kennen en het hebben van een uitmuntend netwerk
binnen de organisatie zijn kritische succesfactoren voor een complex project als de
implementatie van RFID in een ziekenhuis.
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9.2

De professional en RFID

Ondanks de hindernissen en beperkingen die zijn ervaren bij de implementatie van
RFID, blijkt het laten zien van de mogelijkheden van deze technologie voor veel
professionals en managers in het ziekenhuis een impuls om na te denken over nieuwe
toepassingen: “seeing is believing”. Dit neemt niet weg dat, ondanks deze zekere
mate van enthousiasme voor het project, er veel energie gestoken moest worden om
medewerkers ertoe te krijgen zelf onderdeel te worden van het project (het gebruiken
van de medewerkerstag) of om de afgesproken werkwijzen en activiteiten zorgvuldig
en consequent volgens de nieuwe manier uit te voeren. Ondanks het bewust, gericht
en gedoseerd informeren van alle betrokkenen blijkt (voornamelijk voor het gebruik
van de medewerkerstag) steun van ondernemingsraad en raad van bestuur voor dit
type project noodzakelijk.
Het inregelen van procedures rondom de pilots heeft continue aandacht van de
projectorganisatie gevraagd. Daar waar deze aandacht (bijvoorbeeld door een te grote
afstand van de projectorganisatie tot de werkvloer) achter bleef bij de behoefte, werd
op uitvoerend niveau vrij snel afgeweken van de gemaakte afspraken. Ondanks dat zij
niet rechtstreeks bij de pilots betrokken waren, bleek achteraf dat de
voorlichtingsronde bij alle betrokken (verpleeg)afdelingen een must was. Het
regelmatig terugkoppelen van tussentijdse resultaten, hoe minimaal deze voor het
gevoel van de direct betrokkenen in het project ook zijn, is belangrijk om het
draagvlak voor het project bij de professionals op het gewenste niveau te houden.

9.3

Gevolgen voor administratieve en ondersteunende processen

Zoals in het voorafgaande al is aangeven waren in de pilots de mogelijkheden om
processen te vereenvoudigen of te verbeteren beperkt. Processen werden niet
veranderd: om de veiligheid van zorg te garanderen werd de ondersteuning door
RFID meer een vorm van schaduwdraaien en bleven de bestaande werkwijzen
bestaan. Een en ander wordt geïllustreerd door de 80 bladzijden aan
procedurehandboek (en ontelbare versies en bijstellingen daarvan) die nodig waren
om de gewenste manier van werken met de RFID applicaties (in samenhang met de
bestaande procedures) eenduidig te beschrijven. Op enkele punten is toch de
oorspronkelijke doelstelling van het project om de mogelijkheden voor efficiëntere en
completere administratieve processen te realiseren gedeeltelijk bereikt. Zeker bij de
bloedpilot is de meerwaarde van RFID voor een completere, snellere en efficiëntere
transfusieregistratie duidelijk geworden.
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9.4

Gevolgen voor de informatievoorziening

Ondanks de beperkingen qua omvang en kwaliteit van de verzamelde data zijn er toch
een fors aantal interessante analyses uitgevoerd. Een belangrijke meerwaarde van
RFID blijkt te schuilen in de mogelijkheden die deze technologie biedt om informatie
te verzamelen in aanvulling op bestaande informatiesystemen. Informatie die door
haar complementaire karakter met de reguliere informatievoorziening, en door het
bereikte detailniveau, inzichten verschaft die met de klassieke registratiemethoden
niet haalbaar zijn. Deze specifieke sterke kant van RFID heeft ook consequenties
voor de inrichting van de pilots: zo kort mogelijke feedbackloops over de kwaliteit en
performance van het systeem en het direct terugkoppelen van de verzamelde
informatie aan de gebruikers zorgt zowel voor de mogelijkheid om in korte iteraties
de kwaliteit van het informatiesysteem te verbeteren als voor helderheid bij de
gebruikers over de toegevoegde waarde van het systeem en een positief gevoel over
“waar doen we het allemaal voor”. De problemen die werden ervaren om de correcte
werking van de materialenpilot in de praktijk aan te tonen illustreren helder hoe
belangrijk een monitoringproces voor de werking van het RFID systeem zelf is. Om
een goede werking en gebruik van het RFID systeem te realiseren is zeker in de
beginperiode een consequent inzicht in de kwaliteit van de registratie en
terugkoppeling daarvan naar de werkvloer en ontwikkelaars van belang. Zo kan stap
voor stap de kwaliteit en navolging van de werkinstructies worden verbeterd en wordt
technisch falen vroegtijdig ontdekt.
In de pilots is gebleken dat RFID technologie uitstekend geschikt is voor het
monitoren van kritische processen. Dit naast de mogelijkheden van RFID om door de
verbeterde
analysemogelijkheden
op
basis
van
verkregen
inzichten
procesverbeteringen te realiseren. De mogelijkheden voor signalering en additionele
controles die geboden worden door de lokalisatie- en identificatiefunctionaliteiten
bleken goed te functioneren en in potentie van meerwaarde voor het zorgproces. Het
gebruikmaken van de mogelijkheden voor analyse, signalering en aanvullende
controle door RFID biedt meerwaarde voor de kwaliteit en veiligheid van het
zorgproces. Een kanttekening daarbij is dat wel moet zijn aangetoond dat de
registraties via RFID over een ruime periode (minimaal 6 maanden) accurater zijn
dan de bestaande (handmatige) registraties. Pas wanneer de betrouwbaarheid van het
RFID systeem dit niveau heeft bereikt kunnen op basis van analyses over de
verzamelde data processen echt worden aangepast en verbeterd. Handmatige
controles kunnen dan steekproefsgewijs worden uitgevoerd.
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9.5

Conclusies over de toepassing van de RFID technologie

De gebruikte technologie heeft nog een hoog experimenteel karakter. Pas achteraf is
dit inzicht zowel bij projectteam als bij stuurgroep ontstaan. Wanneer dit inzicht op
het moment waarop er onomkeerbare technische keuzes in het project zijn gemaakt er
wel was geweest, had een betere afweging gemaakt kunnen worden. In het bijzonder
gaat het dan om afwegingen tussen de beperkingen die de toepassing van meer
gevestigde technologie had gehad versus de projectrisico’s die werden genomen door
nog niet uitontwikkelde technologie toe te passen. Men moet zich realiseren dat,
zeker op het gebied van actieve technologie, de ontwikkelingen nog steeds snel gaan
en bepaald nog niet geleid hebben tot stabiele en gestandaardiseerde technische
componenten die op een vooraf vastomlijnde manier geïmplementeerd kunnen
worden. Om deze reden wordt ook afgeraden om de op dit moment beschikbare
actieve RFID technologie in te zetten om keteninteroperabiliteit te bereiken. Bij
investeringen in (actieve) RFID moet hiermee terdege rekening worden gehouden: de
snelle technologische ontwikkelingen maken keuzen voor de lange termijn lastig, de
levenscyclus van een gekozen technische component is vaak kort en de
toekomstvastheid van investeringen is daardoor gering.
Deze situatie van continue technologische ontwikkeling heeft ook zijn consequenties
voor de verwachtingen die men mag hebben over de ondersteuning door
toeleveranciers en intermediaire partijen voor RFID technologie in Nederland. Hier
ontbreekt vaak nog de excellente kennis en ervaring die nodig is om specifieke
technische issues snel en goed op te lossen. Het marktgebied is te sterk in
ontwikkeling om in alle omstandigheden te kunnen rekenen op directe ondersteuning
vanuit Nederland. Er moet soms hinderlijk vaak teruggeschakeld worden met
leveranciers overzee. Bij een leveranciersselectie moet hier rekening mee worden
gehouden en het leveranciersmanagement is een belangrijke kritische succesfactor
voor een succesvolle RFID implementatie. Er moet niet gerekend worden op een
brede keuze tussen onderling uitwisselbare leveranciers: de markt is nog sterk een
leveranciersmarkt waarin eigen en unieke oplossingen domineren. Deze conclusies
spelen vooral bij het kiezen van een leverancier voor actieve RFID en in mindere
mate, maar nog steeds significant, bij de toepassing van de meer uitontwikkelde en
gestandaardiseerde passieve technologie.
De fysieke eigenschappen van de toegepaste technologie maken dat een goed inzicht
van belang is in de bouwkundige situatie en dat het mogelijk moet zijn om
bouwkundige aanpassingen te realiseren. Bij de materialen pilot werd dit vooral
geïllustreerd door een al geplande verbouwing van het afvalhok, waardoor de
pilotopstelling naar een bouwkundig veel minder geschikte locatie in het OKcomplex moest verhuizen. Op deze nieuwe locatie bleek, vanwege de beperkte
mogelijkheden om de apparatuur goed op te hangen, dat de leeskwaliteit nooit zo
goed kon zijn als in de oorspronkelijke opstelling.
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Ook het inregelen van de activators en readers bij de personenpilot heeft zeer nauw
geluisterd. Zelfs de plaats waarop de patiënt de tag draagt is van invloed op de
betrouwbaarheid van het RFID-systeem. Men moet zich bewust zijn van en inzicht
hebben in de natuurkundige principes en daarmee gepaard gaande beperkingen van de
gebruikte technologie. Het kalibreren van de temperatuurgevoelige tags is complex.
Het ontbrak in het project aan voldoende kennis over het gedrag van de temperatuur
van bloedproducten en de beste wijze van het meten daarvan.
Eén van de zorgenpunten in het project, de interferentierisico’s met medische
apparatuur die verbonden zijn aan RFID, bleek uiteindelijk prima beheersbaar door
op basis van meetresultaten van de interferentietests een aantal eenvoudige
maatregelen te nemen. In het project is een praktische aanpak ontwikkeld voor zowel
opzet als gebruik van de resultaten van deze interferentietests.
Om daadwerkelijke meerwaarde met RFID te realiseren is integratie van het RFIDsysteem met reguliere informatiesystemen in het ziekenhuis onontkoombaar. Daarbij
moet ook aandacht worden besteed aan het inbedden van het RFID systeem in het
reguliere IT beheer. Hoe aantrekkelijk het in een pilotsituatie ook lijkt, het
professionele beheer van een RFID-systeem is, zoals bij ieder IT systeem, een aperte
noodzaak. Integratie met de reguliere informatiesystemen is in de pilots niet
gerealiseerd, maar is uit oogpunt van efficiëntie van IT-gebruik bij opschaling zeker
noodzakelijk. Een aandachtspunt is dat er, ook wanneer de RFID infrastructuur
technisch losstaat van de overige IT-componenten van het ziekenhuis, goed
nagedacht moet worden over het gebruik van relevante standaard codetabellen binnen
het RFID systeem. Op die manier wordt op informatieniveau bij extracties en het
uitvoeren van analyses de integratie van data vereenvoudigd.

9.6

Financiële consequenties van RFID

Om effectief gebruik te kunnen maken van (actieve) RFID is een ziekenhuisbrede
scope van de infrastructuur een feitelijke must. Zorg(logistieke)processen zijn niet
beperkt tot één enkele geografisch afgebakende locatie of eenheid, maar strekken zich
vaak uit over een groot deel van het ziekenhuis. Uit de gegevens van de (concept)
business-case voor een bredere inzet van de in het project gerealiseerde RFID
toepassingen dringt zich de conclusie op dat er niet één “killer” RFID applicatie
bestaat die een investering in een ziekenhuisbrede RFID infrastructuur rechtvaardigt.
Wel zijn er vele meer kleinschalige toepassingen haalbaar, die gestapeld kunnen
worden op een ziekenhuisbrede RFID infrastructuur. Deze toepassingen leveren ieder
voor zich een beperkte bijdrage aan de totale meerwaarde van de investering in de
infrastructuur. Een dilemma is dat de technologische ontwikkelingen op dit moment
zo snel gaan dat een business-case met een terugverdientijd van meer dan 1,5 jaar
feitelijk als te risicovol afgewezen dient te worden.
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Dit inzicht verhoudt zich slecht met investeringen in een ziekenhuisbrede
infrastructuur, waarop een scala aan toepassingen operationeel gemaakt moeten
worden.
Om deze investeringsparadox kleiner te maken is het aanbevelenswaardig de
mogelijkheid te onderzoeken om (zeker bij het gebruik van RFID voor
lokalisatietoepassingen) de infrastructuur in eerste instantie grofmazig in te richten en
deze vervolgens stapsgewijs te verfijnen. Bij veel lokalisatievraagstukken is het niet
nodig om zeer precies te zijn, maar kan het voldoende zijn om te weten dat een
medewerker, patiënt, materiaal of apparaat zich in een bepaald gebouw of in een
bepaalde afdeling bevindt. Een verfijning van de infrastructuur is dan pas nodig op
het moment dat de gevraagde functionaliteit een hoger detailniveau qua lokalisering
noodzakelijk maakt. Een andere mogelijkheid is om aan te sluiten bij reeds bestaande
infrastructuur, zoals draadloze netwerken. Veel leveranciers van actieve RFID
technologie ontwikkelen momenteel tags die via het draadloze (WiFi) netwerk
communiceren. Dit stelt echter wel weer specifieke en hogere eisen aan de WiFi
infrastructuur dan dat bij gebruik van WiFi als draadloze infrastructuur voor het
informatiesysteem het geval is.

9.7

Juridische en ethische consequenties van RFID

In de loop van het project is gebleken dat het correct afdekken van
aansprakelijkheden tussen ziekenhuis en overige consortiumpartners/leveranciers
geen sinecure is. Met de in dit rapport beschreven toepassingen van RFID wordt sterk
in het zorgproces geïntervenieerd. De risico’s voor zorginstelling en leverancier zijn
navenant. In het project is één en ander, in de specifieke setting van dit consortium,
voor de geboden pilottoepassingen, naar tevredenheid geregeld. Voorbeelden van
aansprakelijkheidsregelingen voor het leveren en gebruiken van medische apparatuur
kunnen helpen om meer inzicht te krijgen in standaardoplossingen voor dit vraagstuk.
Aangetoond is dat een RFID toepassing in de zorg prima te realiseren valt zonder
persoonsgebonden en privacygevoelige informatie op de tag te zetten. Het in de
subsidieaanvraag aangekaarte issue van de behoefte aan inhoudelijke standaardisatie
rond RFID lijkt op deze manier dan ook vermeden te kunnen worden. In de praktijk
bleek ook de vrees dat patiënten weerstand zouden hebben om deel te nemen aan de
pilot niet gegrond. In de praktijk wees slechts een enkeling deelname af en was
slechts in één geval angst voor mogelijke privacyschendig de achtergrond van de
weigering. Wel is het aanbevelenswaardig om de kwaliteit en comfort van de door de
patiënten te dragen tag uitgebreid in de praktijk met patiënten te testen. Het bleek dat
bij extreem warm weer bij sommige patiënten de gebruikte tag en armband
huidirritaties opleverden.
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10 Aanbevelingen
Tijdens de uitvoering van de pilots is veel ervaring opgedaan over wat er nodig is om
RFID technologie in de setting van een academisch ziekenhuis en dan specifieker
binnen de OK, IC en bloedtransfusielaboratorium te implementeren. In de
voorafgaande hoofdstukken zijn het verloop van het project, de uitkomsten van de
pilots, de geleerde lessen en de conclusies van over de resultaten van het project
verwoord. Deze pilotresultaten geven aanleiding om een aantal aanbevelingen voor
mogelijke landelijke vervolgstappen naar aanleiding van dit project te formuleren. De
aanbevelingen zijn ingedeeld naar de onderwerpen interferentie, de verschillende
specifieke pilots en algemene juridische en financiële aanbevelingen.

10.1

Interferentie

In termen van investeringen in infrastructuur verdient het aanbeveling om gebruik te
maken van draadloze netwerk (WiFi) technologie. Dit is op reguliere
ziekenhuisafdelingen zonder gevoelige apparatuur geen probleem, maar dient voor
meer risicovolle hoogtechnologische afdelingen te worden onderzocht.
Onderzoek wat de risico’s zijn van WiFi in risicovolle
ziekenhuisafdelingen zoals de OK en IC (in termen van
interferentierisico’s en maximaal mogelijk veilige vermogens)
Het is opvallend dat er op het terrein van medische technologie weinig tot niets in
normen te vinden is rondom de (on)gevoeligdheid voor elektromagnetische straling.
Wanneer naar verwachting draadloze communicatie, zoals RFID maar ook WiFi en
draadloze pacemaker programmers, op grotere schaal ingevoerd gaat worden in de
directe nabijheid van medische apparatuur, dan is normering op dit terrein zeer
wenselijk.
Ontwikkel normen voor de toepassing van RFID in combinatie met
medische technologie (in samenwerking met NEN & TNO).
Op dit moment wordt geadviseerd om voor iedere RFID implementatie in de zorg
(zeker wanneer deze in een technologisch risicovolle omgeving plaatsvindt) een
specifieke interferentietest binnen de eigen setting uit te voeren. Daarbij kan gebruik
worden gemaakt van de door TNO in het kader van dit onderzoek uitgewerkte aanpak
voor dit type tests.
Werk de gehanteerde aanpak voor interferentietests uit tot een algemeen
toepasbaar document en breng dit onder de aandacht van de doelgroep.
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Ook buiten het domein van de zorg wordt in toenemende mate medische apparatuur
gebruikt. Een voorbeeld zijn de veel gebruikte defibrillators die intussen in een groot
aantal kantoren en bedrijven zijn opgehangen en waarvan in het bijzonder het audioinstructie gedeelte kan worden gestoord door RFID opstellingen.
Van risicovolle medische apparatuur die ook buiten het gezondheidszorg
domein wordt gebruikt dient te worden getest of deze wordt gestoord
door RFID opstellingen.

10.2

Patiënten

Uit de pilots blijkt nog niet eenduidig wat de beste en meest praktische plaatsen zijn
om patiëntidentificatie tags te dragen, waarbij draagcomfort, het vermijden van
verstoring van medische processen, het bevorderen van de leeskwaliteit van de tag en
de bruikbaarheid van de tag als identificatie-instrument in de hele (interne en externe)
zorgketen belangrijke criteria zijn.
Onderzoek wat de beste en meest praktische plaatsen zijn om patiënten
van tags te voorzien, vanuit een brede blik op patiëntidentificatie.

10.3

Materialen

De materialen pilot heeft aangetoond dat het mogelijk is om met deze technologie
inzicht te krijgen in materialenstromen. Tegelijkertijd is deze pilot niet verder
gekomen dan een proof-of-concept en is aanvullend onderzoek nodig om de
daadwerkelijke toegevoegde waarde te bepalen.
Onderzoek op welke wijze inzicht in actuele en gedetailleerde informatie
met betrekking tot materialen kan worden omgezet in logistieke en
kwalitatieve procesverbeteringen.
Daarnaast is geconstateerd dat toepassing in de keten een voorwaarde lijkt te zijn
voor een efficiënte invoering van RFID voor materialen. Voeg daarbij de conclusie
uit het standaardisatierapport dat voor de toekomst meer verwacht wordt van nearfield technologie, dan is een onderzoek op zijn plaats naar de richting waarin de
keten, met specifiek de farmaceutische industrie als koploper, de wijze waarop het
door de producent aanbrengen van RFID op verbruiksmaterialen zich ziet
ontwikkelen. Hierbij is contact met de betreffende groep binnen de
standaardisatieorganisatie EPC Global noodzakelijk.
Breng de ontwikkelingen in kaart op het gebied van RFID in de
goederenketen voor medische materialen en medicatie en deel deze met
de relevante partijen in de Nederlandse goederenketen.
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10.4

Bloedproducten

Wat betreft het monitoren van bloedproducten zijn in het verloop van het project een
groot aantal vragen ontstaan die door het projectteam niet beantwoord konden worden,
maar die voor een bredere uitrol van RFID als monitoringinstrument voor
bloedproducten opgelost moeten worden. Daarbij gaat het om het in beeld brengen
wat in het bloedtransfusieproces door de gebruikers volgens de richtlijnen nu precies
aan temperatuurinformatie nodig is. Moeten zij werkelijk de actuele bloedtemperatuur
weten en welke bloedtemperatuur dan (kerntemperatuur, randtemperatuur of juist het
temperatuurverloop)? Welke technische oplossingen zijn mogelijk om de gewenste
temperatuurmetingen
te
realiseren?
Of
is
het
vastleggen
van
bewaarcondities/bewaartemperatuur voldoende? Een onderzoek dat deze vragen
beantwoord zou bij voorkeur breder ingestoken moeten worden door ook andere
bederfelijke goederen met een hoog risicoprofiel voor de patiëntenzorg in het
onderzoek te betrekken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan
(laboratorium)reagentia, bepaalde typen medicijnen of ingrediënten die gebruikt
worden bij de eigenbereiding van medicatie.
Onderzoek de gebruikerseisen en de meetmogelijkheden met betrekking
tot producttemperatuur, meetwaarde en bewaarcondities voor gevoelige
producten met een hoog risicoprofiel voor de patiëntenzorg.
Tijdens het project is al overleg gevoerd met Sanquin, de landelijke organisatie voor
het leveren van bloedproducten. Om de invoering te bespoedigen en de kosten voor
de individuele instellingen te beperken is een ketenbenadering van de toepassing van
RFID voor bloedproducten gewenst. Onderzoek naar de randvoorwaarden, kosten en
mogelijkheden van een dergelijke ketenbenadering is gewenst om wildgroei in lokale
oplossingen voor bloedproducten te voorkomen. Indien partijen weten in welke
richting de landelijke ontwikkeling gaat, dan kunnen zij bij lokale initiatieven hierop
inspelen.
Ontwikkel een visie op invoering van RFID in de keten van
bloedproducten en bespreek deze visie met betrokken partijen.

10.5

Juridische en financiële aspecten

Tijdens de pilots is patiëntveiligheid een onderwerp geweest dat op alle niveaus van
de (project)organisatie indringend ter sprake is gekomen. In het bijzonder de
gevolgen van onjuiste werking van de apparatuur en de mogelijke schade voor de
patiënt hadden hierbij de aandacht. Enerzijds willen de leveranciers voorkomen dat
patiënten hen aansprakelijk kunnen stellen voor geleden schade, anderzijds verwacht
het ziekenhuis deugdelijke apparatuur waarmee de patiëntveiligheid kan worden
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gewaarborgd. De leveranciers hebben duidelijk weinig ervaring met dit specifieke
type aansprakelijkheid.
Breng op basis van aansprakelijkheidsregelingen tussen leveranciers van
medische apparatuur en zorginstellingen in beeld hoe aansprakelijkheden
rondom de inzet van RFID geregeld kunnen worden.
Gezien het ontwikkelingsstadium van RFID technologie gelden korte
afschrijvingstermijnen. Vaak zijn onderdelen na twee jaar al weer uit productie
genomen. Er moet rekening gehouden worden met een complete vervanging van de
RFID infrastructuur na twee tot drie jaar. Tegelijkertijd kent de zorgsector duidelijke
standaarden rondom investeringen en afschrijvingen. Om niet vast te lopen met
technisch verouderde maar economisch nog niet afgeschreven apparatuur zullen
financieringsconstructies moeten worden ontwikkeld die aan deze problematiek
tegemoet komen. Ook hier kan geleerd worden van innovatieve medische techniek.
Breng de mogelijke financiële constructies in beeld waarmee
zorginstellingen, ondanks de korte technische afschrijfperiode voor
RFID-technologie, zich toch toekomstvaste investeringen in deze
technologie kunnen veroorloven.

10.6

Uitvoering aanbevelingen

De voorafgaande aanbevelingen zijn neutraal geformuleerd ten aanzien van de
partijen welke deze aanbevelingen moeten oppakken. De doelstelling van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met het RFID-project was te
stimuleren dat partijen in de zorg op het juiste niveau over de bredere toepassing van
een nieuwe techniek als RFID nadenken én deze in praktijk brengen.
Nevendoelstelling was te voorkomen dat er op verschillende plaatsen in de zorg op
het terrein van RFID aan oplossingen voor hetzelfde probleem wordt gewerkt. Om
die reden ligt het niet voor de hand dat individuele instellingen bovengenoemde
aanbevelingen gaan implementeren. Coördinatie in deze is nodig, die door
brancheorganisaties als NVZ, NFU en Actiz georganiseerd zou kunnen worden.
Nationale platforms als ECP.NL en het RFID Platform Nederland kunnen, wanneer
zorgorganisaties zich bij deze platforms aansluiten een belangrijke taak in deze
vervullen. Ook NICTIZ heeft het onderwerp RFID en standaardisatie op de agenda
staan. Tenslotte zijn de activiteiten van GS1 en de door GS1 opgerichte Healthcare
User Groups op het terrein van RFID het vermelden waard.
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Bijlage 1: Processen en Procedures
Procesbeschrijvingen uitgevoerde pilots
Onderstaande procesbeschrijvingen geven de gerealiseerde functionaliteit weer. Het
oorspronkelijke ambitieniveau lag hoger dan wat hier wordt beschreven. Voor een
beschrijving van de aanpassingen in het ambitieniveau wordt verwezen naar paragraaf
3.3.
In deze bijlage worden de processen mét RFID beschreven. Omdat pilot 1,
patiëntenlogistiek, de ruggengraat vormt van pilot 2 en 3 is enige overlap in
beschrijvingen niet te vermijden.

Naar verkoever
Logistiek dienstencentrum
Hoofdingang OK-complex
3

balie

OK 9

OK 1

OK 2

Patiënten
Bloedproducten
Materiaal, schoon
Materiaal, vuil

OK 6
OK 10

Unitmagazijn

Emmertje

Afval

OK’s op D1

In bovenstaande figuur is per pilot de stroom aangegeven.
Het OK-team, oftewel de bewegingen van medewerkers zijn niet ingetekend omdat
deze stroom onvoorspelbaar is.
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Patiëntenlogistiek
De patiënten die staan ingepland voor OK 1, 2, 9 en 10 krijgen een dag van te voren
op de verpleegafdeling een bandje met een tag aangebracht om de enkel of bovenarm
door een speciaal hiervoor aangestelde medewerker: de Tag Aanbreng Medewerker
(TAM). De TAM-er heeft een computer tot zijn beschikking waar hij aan de hand van
het OK-programma van de volgende dag een koppeling kan maken tussen de tagID
en het patiëntnummer. Ten behoeve van de betrouwbaarheid van de koppeling is
extra informatie over de patiënt beschikbaar. Deze informatie is de volledige naam
(voorletters, tussenvoegsel, achternaam), geslacht, geboortedatum en of de patiënt één
van een tweeling is. Nadat de koppeling tussen tag en patiënt is gemaakt, gaat de
TAM-er naar de verpleegafdelingen waar de patiënten voor OK 1, 2, 9 en 10 liggen.
Het OK-programma is hier leidend in. De TAM-er geeft de patiënt een korte
instructie en laat patiënteninformatie achter.
Alvorens de TAM-er alle patiënten die de volgende dag worden geopereerd, van een
bandje met tag voorziet, haalt hij bij alle patiënten die de vorige dag zijn geopereerd
de gebruikte tags weer op. Op de verkoever maakt hij/zij deze tags schoon zodat deze
klaar zijn voor hergebruik.
Bij de deuren/sluis waar de patiënten de verkoever op worden gereden zijn wake-up
antennes aangebracht. Doordat patiënten een dag van te voren zijn voorzien van een
bandje met tag, wordt de binnenkomst op de verkoever geregistreerd.
Elke medewerker op de OK’s waar de pilot plaatsvindt, staat het vrij om een badge
met RFID bij zich te steken. Op die manier kan de medewerker worden gevolgd daar
waar de antennes hangen.
De patiënt wordt opgehaald door een OK-assistent. De OK-assistent ontvangt op weg
naar de verkoever een aantal stickers met daarop de naam en patiëntnummer van de
patiënt die hij/zij ophaalt. De OK-assistent wisselt met de verkoever-verpleegkundige
nog enkele bijzonderheden uit, waarna de OK-assistent met bed en patiënt naar OK 1,
2, 9 of 10 rijdt.
Gedurende het traject naar de inleidkamer van OK 1, 2, 9 of 10 worden de tags van de
patiënt en de OK-assistent twee keer uitgelezen. In de inleidkamer wacht de patiënt
tot hij/zij de OK op kan worden gereden. Ondertussen brengt een OK-assistent de
juiste kar met materialen in de OK-ruimte.
De patiënt wordt de OK opgereden om te worden ingeleid. Als de patiënt de OK
binnenkomt, verschijnt op het scherm de naam van de patiënt. De tijdens de operatie
aanwezige OK-medewerkers worden bij binnenkomst en vertrek uit de OK en in- en
uitleidkamers gescand.
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Achteraf is te bepalen welke personen (op functieniveau) nu precies aanwezig zijn
geweest bij welke operatie en wat de bewegingen tijdens de operatie zijn geweest.
Wanneer de patiënt is geopereerd, wordt hij/zij naar de uitleidkamer gebracht.
Wanneer door de deur van OK naar uitleidkamer wordt gereden, wordt wederom de
tag van de patiënt uitgelezen. De patiënt wordt door een OK-assistent naar de
verkoever gereden. Vanuit de uitleidkamer naar de verkoever wordt de tag van de
patiënt en tag van de OK-assistent twee keer uitgelezen: bij het vertrek uit de
uitleidkamer en bij de sluis naar de verkoever.
Wanneer de patiënt voldoende stabiel is om te worden vervoerd naar de
verpleegafdeling, wordt hij/zij opgehaald door de verpleegkundigen van de
ontvangende verpleegafdeling. Bij het passeren van de sluis de verkoever af, wordt
voor de laatste maal de tag van de patiënt uitgelezen.
De patiënt kan ook direct vanaf de OK naar de IC worden gebracht. In dat geval
wordt de tag bij het passeren van deuren van de hoofdingang van het OK-complex
uitgelezen. Op de IC wordt de tag van de patiënt nogmaals uitgelezen.

Materialen
De Oesophagus themamanden waarin het gekozen materiaal zit, worden een paar keer
per week aangevuld door een medewerker van het Logistiek Dienstencentrum (LDC).
Bij het klaar maken van de themamand hebben de LDC-medewerkers op de gekozen
artikelen een uniek label geplakt. Er waren vier verschillende labels beschikbaar die
uniek genummerd zijn. Elk volgnummer correspondeert met één van vier gekozen
artikelen die in de Oesophagusmand gaan.
De OK-assistenten zetten ter voorbereiding op de operatie de juiste themamanden
klaar.
Alvorens een kar met een Oesophagus themamand de operatiekamer op wordt
gereden, is de mand door middel van een handscanner gescand. Op de display van de
handscanner is af te lezen hoeveel artikelen zijn gescand. De gescande data wordt
hierna gesynchroniseerd met de database.
Tijdens de operatie worden de getagte materialen eventueel gebruikt. De verpakking
met de tag wordt weggegooid in de afvalzak.
Na afloop van de operatie wordt de afvalzak met daarin de verbruikte tags en de
aangebroken themamand op de gang gezet. Een LDC-medewerker haalt de afvalzak
op om naar het afvalhok te brengen. In het afvalhok hangen antennes waardoor de
tags in de afvalzak worden gescand.
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Vanaf de gang worden de aangebroken themakarren door het logistiek
dienstencentrum opgehaald en teruggebracht naar het unitmagazijn. Aangekomen bij
het unitmagazijn wordt de aangebroken themamand wederom gescand. Na het
scannen wordt de handscanner gesynchroniseerd met de database.
Omdat vaatprotheses niet zoals een themamand voorafgaand aan een operatie worden
klaargemaakt, zijn alle vaatprotheses in de voorraadkast voorzien van een label. Dit
brengt met zich mee dat het verbruik van een vaatprothese alleen kan worden bepaald
wanneer deze door de antennes in het afvalhok wordt gescand.

Bloedproducten
In deze pilot worden erytrocyten en trombocyten gevolgd vanaf de uitgifte van het
transfusielaboratorium tot en met de toediening aan een patiënt op OK 1 of 2 of de IC
of totdat de producten zijn teruggekeerd op het transfusielaboratorium. De producten
zijn uitgerust met zowel een actieve als een passieve tag met temperatuursensor.
Beide tags registreren de temperatuur van het product om de 8 minuten. In het geval
van actieve tags wordt het product gescand en de gegevens uitgelezen wanneer een
product een wake-up antenne passeert. Hiervoor is geen handeling van een persoon
nodig, in tegenstelling tot de passieve versie.
De bestelde bloedproducten worden een dag voor de operatie conform de huidige
werkwijze gekoppeld aan de patiënten met behulp van barcodes. ’s Ochtends voordat
het operatieprogramma begint, wordt bij ieder bloedproduct een actieve en een
passieve tag in een zakje op het bloedproduct geplakt en gekoppeld aan de patiënten.
Daarna gaat de bode met de getagte bloedproducten naar de OK waar hij ze in een
daarvoor bestemde koelkast legt.
Wanneer tijdens de operatie een transfusie noodzakelijk wordt gevonden, wordt een
bloedproduct aangehangen. Alvorens het bloedproduct wordt aangehangen, worden
de tags van de zak verwijderd en in een zogenoemde stopbucket gelegd. De
stopbucket is aanwezig in de operatiekamer. Wanneer een tag in de stopbucket wordt
gedeponeerd, wijzigt de status van het bloedproduct in getransfundeerd. Eenzelfde
werkwijze wordt uitgevoerd op de IC.
Ter ondersteuning van het transfusieproces is op twee operatiekamers terugkoppeling
gegeven via een beeldscherm. Wanneer een bloedproduct in de OK aanwezig is dat
voor de patiënt is bestemd die op dat moment op de operatietafel ligt, dan wordt een
deel van het scherm groen. Dit geeft aan dat het juiste bloedproduct voor de patiënt
aanwezig is. Wanneer een bloedproduct in de OK aanwezig is dat niet voor de patiënt
bestemd is, kleurt het scherm rood en wordt een waarschuwing gegeven. Wanneer de
benodigde gegevens om een mededeling te genereren niet aanwezig waren wordt een
grijs scherm getoond om geen verwarring te veroorzaken.
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Procedurehandboek
Vanaf het begin van het project is het uitgangspunt geweest dat de
bestaande werkprocessen zo min mogelijk zouden worden beïnvloed
door de in te zetten RFID-technologie. Gedurende de pilotperiode
draaide de functionaliteit dan ook náást de bestaande werkprocessen en
zijn onder geen beding deze bestaande werkprocessen vervangen. Van
belang is daarbij te melden dat in fase 2 een terugkoppeling van
informatie die door de RFID-technologie wordt gegenereerd, werd
gegeven via een beeldscherm op het bloedtransfusielaboratorium en de
operatiekamers 1 en 2.
Ondanks dat de bestaande werkprocessen leidend waren, hebben enkele
van de betrokkenen extra handelingen moeten uitvoeren om de pilot tot
een succes te maken. Een voorbeeld hiervan is het verwijderen van een
bandje met tag bij de patiënt door de verpleegkundige op de
verpleegafdeling, een LDC-medewerker die een themakar moet scannen
als deze uit de OK wordt gereden of de anesthesiemedewerker die de
tags uit de zakjes van een bloedproduct moet halen. Gedurende de
looptijd is het aantal procedures bijna verdubbeld.
De diverse procedures zijn met betrokken medewerkers doorgesproken
op duidelijkheid, haalbaarheid en taalgebruik.
Tevens is in het procedurehandboek een risico-inventarisatie opgenomen.
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Overzicht opgestelde procedures
1. Koppelen tag met patiënt
2. Noodprocedure koppelen patiënten
3. Retourstroom tags
4. Bandje met tag verloren of geen
deelname gewenst ná aanbrengen
5. Bandje met tag innemen bij patiënt door
verpleegkundige
6. Aanbrengen en koppelen tags
bloedproducten (gepland en spoed)
7. Toedienen en ontkoppelen
bloedproducten op OK
8. Toedienen en ontkoppelen
bloedproducten op IC
9. Ontkoppelen tags bij retour
bloedproducten op
Transfusielaboratorium
10. Batterij verwisselen handscanner
11. Scannen retourstroom materialen
12. Aanbrengen tags op materialen
13. Themakar in OK brengen
14. Vaatprotheses in OK brengen
15. Opbergen handscanner
16. Uitdelen tags aan OK-team
17. Procedure innemen tags OK-team
18. Steekproef gebruik badges
19. Schoonmaakprocedure tags
20. Dagelijkse stored procedure BloedB
21. Dagelijkse stored procedure OK-plus
22. Beheerprocedure tijdens pilotperiode
23. Aan en uitzetten movida pc’s
24. Controle antennes
25. Monitoring RFID-infrastructuur
26. Vervanging materiaal
27. Beveiliging meetgegevens
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Bijlage 2: Architectuur pilots
Ten behoeve van de pilots is een architectuur ontwikkeld waarin een centrale rol is
toebedeeld aan het Movida platform van Geodan. In Movida worden de diverse RFID
leesevents opgevangen en worden deze op basis van business rules afgehandeld.
Movida wordt, gedurende pilots, via eenvoudige uploads gevoed met relevante
gegevens uit de ziekenhuissystemen (voornamelijk patiënt-, operatie- en
bloedgegevens). Het pakket levert zowel online feedback als logging van gegevens
ten behoeve van analyse achteraf. Bij definitieve en uitgebreidere toepassing van
RFID dient de integratie opnieuw te worden bekeken.
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Bijlage 3: Detailanalyses
Patiënten
Met de volgende tijden kon een vergelijking worden gemaakt tussen de tijden
vastgelegd door RFID en tijden (handmatig) vastgelegd in OK-Plus:
•

Aankomst op de operatiekamer;

•

Vertrek van de operatiekamer;

•

Aankomst op de verkoever ná operatie;

•

Vertrek van de verkoever ná operatie.

Vertrek verkoever

Aankomst verkoever

Vertrek OK

Aankomst OK

Per tijdstip is een aantal statistische gegevens berekend. De RFID-meting is als
uitgangspunt genomen. Op basis hiervan is berekend hoeveel tijden uit OK-Plus
vroeger dan wel later zijn dan de RFID-meting In onderstaande tabel worden deze
gegevens weergegeven.

Aantal patiënten

88

88

44

39

Percentage tijden gelijk

11%

26%

2%

18%

Percentage afwijkende tijden

89%

74%

98%

82%

-

OK-Plus vroeger dan RFID

54%

32%

2%

47%

-

OK-Plus later dan RFID

46%

68%

98%

53%

Gemiddelde

4,42

-2,69

-6,32

-2,64

Minimum

-36

-48

-20

-36

Maximum

93

22

1

7

Standaarddeviatie

15,32

8,97

4,53

8,87

OK-Plus registratie is eerder dan RFID-meting
Gemiddelde

12,76

2,71

-

2,13

Minimum

1

1

-

1

Maximum

93

22

-

7

Standaarddeviatie

18,13

4,66

-

1,96

OK-Plus tijdregistratie is later dan RFID-meting
Gemiddelde

-4,08

-6,68

-6,64

-7,94

Minimum

-36

-48

-20

-36
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Vertrek verkoever

Aankomst verkoever

Vertrek OK

Aankomst OK
Maximum

-1

-1

-1

-1

Standaarddeviatie

5,91

10,88

4,37

11,38

Tabel 1 Verschil tussen geregistreerde tijden OK-Plus en RFID

Het aantal in de analyses ‘aankomst verkoever’ en ‘vertrek verkoever’ verwerkte
patiënten is kleiner dan bij de andere analyses omdat een groot deel van de patiënten
een dusdanige zware ingreep ondergaan dat zij niet naar de verkoever, maar naar de
IC worden gebracht. De aankomsttijden op de IC worden niet in OK-Plus vastgelegd.
Bij ‘vertrek verkoever’ zijn een tweetal metingen niet verwerkt omdat zij een zo groot
verschil kenden met de ‘aankomsttijd verkoever’ dat deze vanuit het oogpunt van
statistische betrouwbaarheid niet mogen worden meegenomen in de berekeningen.
Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de aankomst op de OK volgens OK-Plus
gemiddeld ruim vier minuten eerder is dan daadwerkelijk volgens RFID. Bij het
vertrek van de OK gebeurt juist het tegenovergestelde. Daar wordt het vertrek bijna
drie minuten later geregistreerd dan volgens RFID. Dit betekent dat gemiddeld de
doorlooptijd van het verblijf op de operatiekamer volgens OK-Plus circa zeven
minuten langer is dan daadwerkelijk. Beide gemiddelden kennen echter wel een
behoorlijke spreiding van respectievelijk ruim 15 minuten en bijna 9 minuten.
De aankomst op de verkoever wordt gemiddeld ruim zes minuten later geregistreerd.
Dit gebeurt in bijna alle gevallen: 98% van de aankomst tijden op de verkoever
worden later dan de RFID-meting geregistreerd. Het vertrek van de verkoever wordt
gemiddeld twee en een halve minuut later dan volgens de RFID-meting geregistreerd.

Medewerkers
In paragraaf 5.1.2 wordt ingegaan op het aantal bewegingen tijdens een operatie. De
validiteit van de analyses is uiteraard wel afhankelijk van het percentage
medewerkers dat daadwerkelijk een badge draagt. Daarom is met behulp van het OKinformatiesysteem bekeken hoeveel badges er werden gebruikt in relatie tot het aantal
aanwezigen. Conform wetgeving wordt in het OK-informatiesysteem vastgelegd wie
bij de operatie aanwezig waren. De analyse beslaat de periode 21 september tot en
met 28 december 2006. Uit figuur 6 blijkt hoeveel badges per week werden gedragen.
Gemiddeld zijn bijna 20 badges per week gedragen. In totaal waren 72 badges
beschikbaar gesteld.
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Aantal gebruikte badges per week
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Figuur 14 Gebruikte badges per week

In totaal zijn door de AMC medewerkers bij 178 operaties badges gedragen. Dit zijn
alleen de operaties die hebben plaatsgevonden op OK1 en OK2. Deze twee
operatiekamers zijn genomen omdat in vergelijking met de andere twee
operatiekamers het badgegebruik duidelijk hoger was waardoor de resultaten een
beter beeld van de werkelijkheid weergeven. Het hogere badgegebruik is te wijten
aan de inspanning van één de verantwoordelijken voor deze twee OK’s om alle
medewerkers te motiveren om de RFID-badges te dragen. Conform de wet wordt in
OK-Plus vastgelegd wie met welke functie aanwezig was bij een operatie. Het aantal
aanwezigen functies per operatie is opgeteld en vergeleken met het aantal gedragen
badges per operatie tijdens snijtijd. Een badge is als ‘aanwezige’ aangemerkt als deze
minimaal 10 minuten in de OK is geweest.
OK+

RFID

Verschil

Gemiddelde

9,30

4,50

4,80

Spreiding

1,54

2,92

2,92

Mediaan

9

4

5

Tabel 2 Aantal aanwezigen volgens OK+ en aantal
gedragen badges

Tabel 2 laat zien dat gemiddeld circa negen personen aanwezig zijn tijdens een
operatie op de twee operatiekamers. Gedurende de pilotperiode hebben gemiddeld
tussen de vier en vijf personen een badge bij zich gestoken. De spreiding van bijna
drie laat echter zien dat het aantal gedragen badges aanzienlijk varieert.
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In Tabel 3 zijn de verschillende statistieken opgenomen over de bewegingen tijdens
de operaties, verdeeld naar bewegingen tijdens de inleiding en tijdens de snijtijd. De
hoge standaarddeviatie laat zien dat per operatie het aantal keren in- of uitlopen een
grote variatie kent. Uit de combinatie met het minimum, maximum en de mediaan is
af te leiden dat er geen sprake is van een normaalverdeling.
in-uit

uit-in

Totaal

Gemiddelde inleiding

4,92

4,75

9,22

Gemiddelde snijtijd

16,34

14,17

29,03

Minimum inleiding

1

1

1

Maximum inleiding

24

21

45

Minimum snijtijd

1

1

1

Maximum snijtijd

77

66

143

SD inleiding

4,16

4,03

8,10

SD snijtijd

14,78

12,90

27,61

Mediaan inleiding

3,00

3,00

6,50

Mediaan snijtijd

13,00

11,00

22,00

Tabel 3 Statistieken bewegingen tijdens inleiding en snijtijd

Uit Tabel 2 blijkt dat niet alle aanwezigen tijdens de operatie een badge bij zich
hebben gedragen. Het daadwerkelijke aantal bewegingen ligt daarom vermoedelijk
hoger. Een nulmeting kan uitwijzen met wat voor factor het aantal bewegingen dat
met RFID wordt geregistreerd moet worden vermenigvuldigd om te bepalen wat het
waarschijnlijke totale aantal bewegingen is geweest. Een dergelijke nulmeting is geen
onderdeel geweest van de pilot.
De analyses zijn gebaseerd op 178 operaties. Omdat is gekozen voor drie
verschillende specialismen die elk operaties kennen van verschillende duur (van één
uur tot meer dan vijf uren) is het mogelijk dat wanneer wordt ingezoomd op soort
operatie of operatieduur, er voor specifieke typen operaties een ander beeld naar
voren komt.

Materialen
In de pilot is RFID op twee manieren gebruikt: bij het snel registreren van
artikelen/manden met behulp van een handscanner en het automatisch registreren van
artikelen in het afvalhok (RFID reader is hierbij geïntegreerd in de deur van het
afvalhok) en later de afvalgang. De pilot heeft de voor- en nadelen van beide
oplossingen laten zien. Om te kunnen komen tot een detailregistratie van de meeste
artikelen uit het OK-magazijn, biedt het automatisch of in één batch scannen van
artikelen een oplossing. Bij het handscannen is het nadeel dat dit nog steeds een
handmatige handeling is.
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Dit blijft echter zelfs een issue bij het afvalhok en de afvalgang (terwijl de RFID
registratie geautomatiseerd is) aangezien ook hier mensen kunnen afwijken van de
standaardhandelingen, bijvoorbeeld door een andere looproute te kiezen. Kortom, de
techniek lijkt goede technische oplossingen te leveren om aan de informatiebehoefte
rondom de materialenstroom te voldoen. In de praktijk zal er echter heel goed
gekeken moeten worden op welke manier nu solide en pragmatisch de uitvoering
hiervan in de procesgang op de OK kan worden verwerkt.
Vanwege de uitloop van de andere pilots is besloten om voor de materialenpilot een
proof-of-concept omgeving op te zetten. Concreet hield dit in dat deze pilot geen
directe relatie meer had met de Movida applicatie en de beide andere pilots. Gegevens
moesten na afloop van deze pilot met de resultaten van de andere pilots worden
vergeleken.

Vergelijking verbruik RFID – OK-Plus
In onderstaande tabel is het verbruik weergegeven van de artikelen die in de RFID
pilot betrokken zijn (de artikelen uit de themamand oesophagus en de Gelsoft
vaatprotheses) voor zowel de metingen uit de RFID pilot als de registraties in OKPlus. In de pilot zijn er in totaal van 12 operatiedagen metingen beschikbaar waarbij
er artikelen uit de oesophagus themamand verbruikt zijn. Uit de registratie in OKPlus blijkt dat er in de pilotperiode in totaal 21 oesophagus operaties hebben
plaatsgevonden.
Totaal en gemiddeld verbruik

Totaal en gemiddeld verbruik

per type artikel pilot

per type artikel OK-Plus

Hechtapparaat TLC55

16 (1,3)

36 (1,7)

Ligaclip medium

12 (1,0)

29 (0,4)

Ligaclip small

1 (0,1)

0 (0)

Titaniumvulling TCR55

46 (3,8)

143 (6,8)

Totaal
oesophagusmand

75 (6,3)

208 (9,9)

Gelsoft vaatprotheses

10 (1,0)

20 (1,0)

Totaal

85 (3,9)

228 (5,6)

Verbruik
artikelen
oesophagus themamand

artikelen

Verbruik vaatprotheses
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Tabel 4: Verbruik OK artikelen RFID pilot – OK-Plus

Bij beschouwing van de resultaten dan valt direct op dat er een stuk minder artikelen
in de pilot als verbruikt zijn gemeten dan volgens OK-Plus. Dit wordt verklaard door
meerdere factoren die zich tijdens de pilotperiode hebben voorgedaan (denk aan het
verplaatsen van het afvalhok, het niet altijd voorradig zijn van RFID labels etc.). Dit
maakt dat de RFID metingen niet altijd representatief zijn. Een analyse van het
totaalverbruik leert dat er in OK-Plus gemiddeld 9,9 RFID artikelen per oesophagus
operatie (totaal 208 artikelen over 21 oesophagus operaties) geregistreerd zijn versus
6,3 artikelen verbruikt in de pilotomgeving.
Een opvallend gegeven is wel dat blijkt dat er op een bepaalde operatiedag drie
vaatprotheses verbruikt zijn volgens de RFID metingen, terwijl er in OK-Plus maar
twee protheses als verbruikt geregistreerd zijn. Daarnaast is er in de pilotperiode
eenmaal een ligaclip small geregistreerd terwijl deze niet uit de OK-Plus data naar
voren is gekomen. Dit soort vergelijkingen zouden meer inzicht kunnen geven
wanneer er op grote schaal gebruikt wordt gemaakt van RFID.
Daarnaast blijkt in de verbruiksgegevens van OK-Plus dat er bij een zestal
oesophagus operaties bij een patiënt meer artikelen verbruikt zijn dan in de
themamand voorradig waren (bijvoorbeeld een aantal keer worden er drie
hechtapparaten gebruikt, terwijl er maar twee hechtapparaten standaard klaargelegd
worden in de themamand). Dit zijn uiteraard interessante gegevens om over een
langere periode te monitoren.
Een andere interessante analyse is bijvoorbeeld het vergelijken van verbruik van
materialen tussen dezelfde type operaties. ‘Wordt er structureel bij bepaalde patiënten
meer materiaal verbruikt of vindt dit willekeurig plaats?’. Deze baten zijn
gekwantificeerd in de business case RFID.

Conclusies en aanbevelingen materialenpilot
Uit de meetgegevens en het resultaat van de materialen pilot kunnen een aantal
conclusies worden getrokken:
•

Allereerst is gebleken dat in de huidige vorm van de pilotopstelling en het proces
van handmatig scannen nog enkele hiaten bestaan. Problemen zijn: het scannen
van artikelen bij het afvalhok terwijl deze niet verbruikt zijn, het op sommige
momenten uitvallen van metingen (dan wel door de techniek, dan wel door het op
een bepaald moment ontbreken van voldoende beschikbare tags dan wel door het
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niet correct uitvoeren van de procedures). Bij een opschaling van het gebruik van
RFID rondom de materialenstroom moeten voornoemde problemen zorgvuldig
opgelost worden. Het is noodzakelijk dat er een 100% zekerheid bestaat over de
betrouwbaarheid van de RFID gegevens.
•

De techniek lijkt over goede oplossingen te beschikken om aan de
informatiebehoefte rondom de materialenstroom te voldoen. In de praktijk zal er
echter heel goed gekeken moeten worden naar de solide pragmatische uitvoering
hiervan waar in het proces zo weinig mogelijk afhankelijkheden zijn.

•

Door de metingen uiteindelijk aan het eind van het lopende jaar te verrichten en
slechts een beperkt aantal artikelen te volgen is de pilot in omvang nog meer
verkleind. Het mag duidelijk zijn dat de meerwaarde van RFID pas volledig
duidelijk

wordt

wanneer

het

merendeel

van

de

magazijnvoorraden

geautomatiseerd worden bijgehouden en gevolgd. Dan pas zou RFID als
analysetool volledig benut kunnen worden.
•

Het blijkt uit de pilot dat het geautomatiseerd meten van verbruiksartikelen niet
op problemen stuit in het bestaande proces op de OK.

•

Een belangrijke aanbeveling voor het automatiseren van de registratie van
materialen door RFID heeft te maken met de wijze van koppelen van de
verschillende gegevens. Op dit moment worden er op meerdere plaatsen
verschillende artikelnummers en artikelnamen gebruikt. Het zal veel meerwaarde
en tijdswinst opleveren wanneer hier een eenduidige koppeling wordt
gerealiseerd. Hierdoor kunnen metingen direct één op één vergeleken worden.

Bloedproducten
Omdat de Avonwood actieve tags ten behoeve van dit project nieuw ontwikkeld zijn
is onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van de temperatuurmeting met deze
tags, op basis waarvan bepaald kon worden in hoeverre deze tags geschikt zouden
zijn voor het bewaken van de temperatuur van erytrocytenconcentraten in de pilot.
Dit gold niet voor de passieve KSW-tag, aangezien dit een product is waarvan de
temperatuur sensor al gekalibreerd is en op diverse plaatsen reeds wordt gebruikt. De
KSW-tags zijn wel meegenomen in een aantal tests ter controle en vergelijking met
de Avonwood tags. De volgende tests zijn uitgevoerd:
1. In een eerste serie tests is onderzocht in hoeverre, de tags de juiste actuele
temperatuur aangeven in een omgeving met een stabiele temperatuur. De tags
zijn los in waterbaden, met elk een verschillende temperatuur, uitgelezen.
2. In een tweede serie tests is het aanpassingsvermogen van de tag, bij
verplaatsing naar een omgeving met een andere temperatuur, onderzocht.
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3. Tags zijn zowel los als bevestigd op producten (erytrocytenconcentraat) van
een koude omgeving (geen waterbad) naar een warme omgeving verplaatst en
vice versa. Voor meting van de betreffende omgevingstemperaturen is
gebruik gemaakt van gekalibreerde loggers en klassieke kwikthermometers.
Op basis van de resultaten die uit de tests naar voren zijn gekomen, kan het volgende
geconcludeerd worden:
1. Doordat minder dan de helft van de tags een continue afwijking laat zien van
maximaal 1 ºC in een waterbad bij verschillende temperaturen, geeft de tag
de juiste temperatuur aan in een omgeving waarin de temperatuur stabiel is.
Een aanpassing in de software is mogelijk om de geconstateerde afwijking te
corrigeren.
2. Gedurende de tests waarbij een plotselinge verandering van
omgevingstemperatuur plaatsvindt, verandert de temperatuur van de tags, die
bevestigd zijn op de erytrocytenconcentraten, langzamer dan de temperatuur
die wordt aangegeven door losse tags. De tags hebben een bepaalde tijd nodig
om zich aan te passen aan de nieuwe omgevingstemperatuur. De temperatuur
die de tags registreren wordt behalve door de omgevingstemperatuur ook
beïnvloed door de temperatuur van het product en hierbij treedt een zekere
vertraging op.
Naar aanleiding van de resultaten van de tests kwam naar voren dat er niet een
eenduidig antwoord kan worden gegeven op de vraag of de Avonwood tags geschikt
zijn voor het bewaken van de actuele temperatuur van erytrocytenconcentraten.
Allereerst is namelijk niet duidelijk van welk deel van het product de temperatuur
precies gemeten moet worden. Betreft dit bijvoorbeeld de kern temperatuur, de
temperatuur aan de oppervlakte van het product of anderszins? Daarnaast blijkt uit de
metingen een bepaalde vertraging in de temperatuurregistratie. De vraag is of deze
vertraging acceptabel is om een juiste uitspraak over de temperatuur van het
erytrocytenconcentraat te kunnen doen en op welke manier. Mede hierdoor blijft
onduidelijk bij welk meetresultaat en/of trend in de meetresultaten een product tot
bruikbaar dan wel onbruikbaar kan worden verklaard. Op basis van de testresultaten
is besloten dat de tags niet gebruikt zouden worden voor het bewaken van de actuele
temperatuur van erytrocytenconcentraten. Er is meer onderzoek nodig i.v.m. de
vertraging in de temperatuurregistratie van tags bevestigd op erytrocytenconcentraten.
Bovendien dient er nog onderzoek te worden gedaan om te bepalen hoe de
temperatuur geregistreerd door de tag correleert met de kerntemperatuur van een
erytrocytenconcentraat.
De erytrocytenconcentraat meetgegevens zijn tijdens de pilot consequent verzameld
en opgeslagen in de Movida database om in een later stadium te analyseren en te
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gebruiken bij het onderzoek dat moet leiden tot antwoorden op de in de voorafgaande
alinea’s gestelde vragen.
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Bijlage 4: Batenlogica Business Case
Voor de definitie van de verschillende te behalen voordelen van een bepaalde
toepassing, wordt gebruikt gemaakt van de zogenaamde ‘benefit logic’ ofwel
‘batenlogica’. Een batenlogica redeneert van links naar rechts van een bepaalde
nieuwe toepassing of techniek toe naar welke voordelen dit zou kunnen opleveren. In
de laatste kolom staan de zogenaamde baten of rekenwaarden beschreven. Door
middel van verschillende workshops zijn er twee batenlogica opgesteld voor de
toepassing van RFID. Bij de inventarisatie van de eventuele baten die voort kunnen
komen uit de introductie van RFID op personen, materialen en bloed, is een breed
blikveld gehanteerd. Dat betekent dat ook baten geïdentificeerd zijn die niet specifiek
in de RFID pilots zijn gemeten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderwerp
patiëntveiligheid. De twee batenlogica waar dit in geresulteerd heeft gaan over de
volgende twee onderwerpen:

Verbetering van de logistiek rondom de zorgprocessen
Verbetering van de logistiek van de zorgprocessen gaat over baten die gerealiseerd
kunnen worden door factoren als het verbeterde inzicht in in- en uitloop op de
operatiekamers of het verminderen van extra verpleegduur door complicaties
(verkeerd bloed of infecties) e.d.

Verhoging patiëntveiligheid
Het batenoverzicht patiëntveiligheid richt zich op een berekening. Een aantal baten op
het terrein van patiëntveiligheid worden al meegenomen onder de benefit logic
‘verbetering logistiek’. In de benefit logic wordt daarom enkel nog het verminderen
van medische claims meegenomen.
De twee batenlogica, die beschrijven hoe de verschillende rekenwaarden binnen de
business case ontstaan zijn, worden hieronder weergegeven. De rekenwaarden die
hierin voorkomen (laatste kolom) zijn als start gebruikt om de uiteindelijk
kwantitatieve baten aan de business case door te rekenen.
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Betere locatiebepaling
materiaal

Disposables en
implantaten voorzien
van tags

Beter inzicht in THT
datum materialen

Automatische
registratie verbruik

Minder bloed en mat.
weggooien

Minder verspilling bloed
en mat.
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Figuur 1. Batenlogica ‘Verbetering logistiek door RFID’
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Verhoging van
patiëntveiligheid

Figuur 2.Batenlogica ‘Verhoging patiëntveiligheid door RFID’

Samen met

100

Bijlage 5: Kostencalculatie RFID
Hieronder volgt de volledige berekening van de kosteninschatting per onderdeel voor
de implementatie van RFID op een OK-complex met 15 operatiekamers.
Berekeningen

Kosten nr. 1:
a
b
b1
b2
b3
b4
b5

Technische kosten voor 4 OK's
Infrastructuurkosten AMC
Hardwarekosten
readers
wakeup antennes
bucket
scanners - disposables
handheldscanners (2 stuks)

c
c1
c2
d
d1
d2
d3
d3
d4

Softwareontwikkeling
gemaakte kosten door leveranciers
productontw. lay-out op kaarten programmeren
productontw. Informatievoorziening
pc + monitors (2 monitors per OK)
2.000
300
softwareontwikkeling van Movida
80.000
12.000
softwareontwikkeling voor disposables
20.000
3.000
Oracle licenties
31.000
31.000
Servers
9.273
1.391
Totale kosten pilot
179.746
53.312
Bijkomende kosten RFID voor 15 OK's
Eenmalig
Terugkerend
Infrastructuurkosten AMC (1a*3,75)
Hardwarekosten
readers (1b1*3,75)
12.788
1.918
wakeup antennes (1b2*3,75)
42.333
6.350
bucket (1b3*3,75)
4.125
619
scanners
0
0
Verbeteren constructie/ophanging scanners disposables
3.000
0
RFID printer
3.130
470
Informatievoorziening
pc + monitors (2 monitors per OK) (1d1*3,75)
7.500
1.125
Usability verbeteren Movida
20.000
3.000
Productierijp maken disposables software (inclusief printerinterface, verbeteren dataextractie,
15.000
stabilisering
2.250
handhel
Totaal indien RFID voor 15 OK's wordt toegepast
107.876
15.731
Kosten implementatie
Eenmalig
Terugkerend
Extra administratieve lasten rondom gebruik RFID
20.000
20.000
Projectleider RFID
60.000
20.000
Inbedden applicaties RFID bestaande systemen; eenduidige koppelingen
50.000
0
Ontwikkelkosten temperatuurtags ism leverancier
50.000
0
Totaal
180.000
40.000

Kosten nr. 2:
a
b
b1
b2
b3
b4
b5
b5
d
d1
d2
d3
Kosten nr.4:
a
b
c
d

Eenmalig
3.410
11.289
1.100
5.674
16.000

Totaal

Samen met

470.000

101

Terugkerend
512
1.693
165
851
2.400

110.000

Bijlage 6: Toepassingsmogelijkheden
RFID
Toepassing

Techniek

Aanbevolen RFID
technologie

Aangetoonde opbrengsten

Patiënt
identificatie

1.

EPCglobal
Gen2
(UHF) of Near-field
UHF

-

Polsband
met
passieve
tag

2. Polsband /
armband /
enkelband
met actieve
tag

-

*
zie
technologie

actieve

-

-

-

-

-

-

Apparatuur
tracking
&
tracing

Actieve tag op
apparaat

Bloedproduct
en

1.

*
zie
technologie

actieve

-

Actieve
sensor
technologie
op
bloedproduct
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*
zie
technologie

actieve

-

Opmerkingen

Eliminatie van fouten of vertragingen
veroorzaakt
door
verkreukelde
polsbandjes;
Scannen van polsbandjes met RFID
werkt iets efficiënter dan polsbandjes
met barcode

Eenvoudige
identificatie
van
patiënten bij het bed. Momenteel
wordt nog veel HF toegepast in
Amerikaanse ziekenhuizen en
veldhospitalen.

Achterhalen van contacten tussen
patiënten
en
(para)medische
medewerkers is gereduceerd van zes
uren naar ongeveer een half uur
(SARS-problematiek);
Verhoogde patiëntveiligheid doordat
de informatie van de patiënt gelijk op
het scherm verschijnt wanneer deze
de operatiekamer binnen komt;
Meer efficiënte coördinatie van het
chirurgische doorloopproces;
Tijdsregistratie van gebeurtenissen
zorgt voor procesverbetering;
Preventie
van
tenminste
één
ontvoering;
Er zijn geen incidenten van dwalende
cliënten meer geweest;
Verhoging van de patiënttevredenheid
door bekorting van wachttijden en
ligdagen en verbetering van interne
transportdiensten;
Het aantal ontslagen voor het
middaguur is verbeterd met 21
procent;
De gemiddeld benodigde tijd om
wijzigingen in opname, ontslag en
transfer door te voeren, is verbeterd
met 85 procent waardoor bedden
sneller (opnieuw) gevuld konden
worden;
Het moraal van de medewerkers is
gestegen omdat zij minder onnodige
‘loopjes’ hebben en minder tijd kwijt
zijn om oproepen te beantwoorden.

Voortdurende zichtbaarheid van
de patiënt, zowel ter verbetering
van de patiëntenlogistiek als voor
extra beveiliging tegen besmetting
bij pandemieën.
Er is nader onderzoek nodig voor
het vinden van de juiste plaats en
uitvoering van een polsband /
armband / enkelband.
Bij personenidentificatie is het
nuttig
om
bij
de
identificatieterugkoppeling
naast
persoonsgegevens van de patiënt
ook een foto van de patiënt te
tonen.

Medisch personeel is 20% minder tijd
kwijt met het zoeken naar apparatuur;
10 – 25% minder aankopen van
medische apparatuur nodig;

Voortdurende zichtbaarheid van
apparatuur ter verbetering van de
beschikbaarheid en beveiliging
van apparatuur.

Meer erytrocyten (rode bloedcellen)
konden worden bewaard;
Met aan 100% zekerheid grenzend
dat bloedproduct aan de juiste patiënt
wordt gegeven.

Relatief dure tags. Er bestaat een
zeker risico voor verlies van deze
dure tags aan het eind van de
keten (bij transfusie).
Bij identificatietoepassingen is het
nuttig bij de controle op matching
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Toepassing

Techniek

Aanbevolen RFID
technologie

Aangetoonde opbrengsten

Opmerkingen
van het bloedproduct naast
persoonsgegevens van de patiënt
ook een foto van de patiënt te
tonen.

2.

Materialen

Passieve
RFID
sensor op
bloedproduct

Op itemniveau
EPC
technologie

13.56 kHz

EPCglobal
Gen2
(UHF) of Near-field
UHF

Deze techniek leent zich in het
bijzonder als de tag in de hele
keten
wordt
toegepast
en
eventueel aan het eind van het
traject wordt weggegooid.
Handmatige
scanning
nodig
d.m.v., near-field HF (ca 10 cm).
Handsfree toepassing is niet
mogelijk.
-

-

Medicijnen

Op itemniveau
EPC
technologie

EPCglobal
Gen2
(UHF) of Near-field
UHF

-

-

Monitoren
radioactieve
isotopen,
opiaten

Op itemniveau
EPC
technologie
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EPCglobal
Gen2
(UHF) of Near-field
UHF

Bij het verzamelen van monsters is
per patiënt een reductie van 140
seconden behaald;
Bij de registratie van de monsters is
per patiënt een reductie van 500
seconden behaald;
De responsetijd van de uitslagen aan
de arts is bekort;
De juiste test wordt gekoppeld met
het juiste monster;
100% accuraatheid in het volgen van
de datum/tijd van het monster;
Minder fouten in de afhandeling van
monsters.

Toepassen vanaf het begin van de
keten (leverancier).

Het verplaatsen van de uitgifte van
medicatie naar het centrum van de
Eerste Hulp heeft de productiviteit en
workflow verbeterd;
Per 12-uurs dienst een winst van 25
minuten in het medicatieproces;
Snelle toegang tot patiënteninformatie
aan bed;
Grote tevredenheid bij patiënten en
verpleegkundigen over de toepassing.
De verpleegkundigen wilden niet dat
de
RFID-apparatuur
werd
weggehaald.

Controle toediening – controle
vervalsing

Zie medicijnen
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Toepassing

Techniek

Lokalisatie /
tracking
&
tracing
/
coördinatie
van
medische
dossiers

Aanbevolen RFID
technologie
EPCglobal
(UHF)

Aangetoonde opbrengsten

Opmerkingen

Gen2

Het
is
zinvol
hier
de
ontwikkelingen in de boekhandels
en bibliotheken te volgen. 7

Klein
chirurgisch
gereedschap

Surface
Acoustic
Wave RFID

* RFSAW

*
Actieve
technologie

Actieve
op WiFi

2.4 GHz

* SAW

Surface
Aucustic
Wave RFID

RFSAW

Er is slechts 1 leverancier.
Grote leesafstand. Werkt goed op
vocht
en
metaal.
Grove
temperatuuruitlezing
mogelijk.
Geen batterij.

* Near-field
UHF

Passieve
technologie
met
korte
leesafstand.
EPCglobal
gecertificeerd
e chip.

Near-field UHF

Beschikbaar begin 2007.

7

tags

Zeer laag zendvermogen. De tags
zijn resistent tegen UV sterilisatie.
Het voordeel van een WiFi infrastructuur is
dat deze beter schaalbaar is, omdat de
infrastructuur ook voor andere doeleinden
kan worden gebruikt. Hierdoor hoeven de
kosten niet alleen door RFID toepassingen
te worden terugverdiend.

Deze frequentie/techniek heeft de
voorkeur
aangezien
veel
ziekenhuizen al bezig zijn met de
invoering van WiFi en deze
techniek kan meeliften.
Nadeel is de geringere precisie en
hogere prijs dan andere actieve
technologieën.

BGN (Boekhandelsgroep Nederland) is, in samenwerking met Centraal Boekhuis, begonnen met het

aanbrengen van passieve (EPCglobal Gen2 (UHF)) tags in ieder boek . Daarnaast wordt door o.a.
Probiblio passieve tags in boeken aangebracht tbv opslag en uitlening.
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Glossary
Actieve tag: Een RFID die een zender heft om informatie terug te sturen in plaats van deze te
reflecteren zoals een passieve tag dat doet. Actieve tags bevatten een batterij voor het
versturen van de gegevens naar een reader. Actieve tags kunnen veelal hun gegevens over een
afstand van ca 100 meter versturen. De kosten lopen uiteen, afhankelijk van de functionaliteit
en aantallen van 16,= tot ca 100,=.
Antenne: De antenne van een tag is een geleidend element dat er voor zorg draagt dat een tag
kan zenden en ontvangen. Passieve, laag- en hoogfrequente tags (LF en HF) hebben een
spoelvormige antenne die samen met de spoelvormige antenne van de reader een magnetisch
veld vormt. Ultra hoge frequentie tags (UHF) hebben antennes in allerlei vormen die veelal
neerkomen op een al of niet gevouwen dipool. Readers hebben een antenne waarmee ze radio
golven uitsturen. De RF energie die door de reader antenne uitgestuurd wordt opgevangen
door de tag en wordt gebruikt om de condensator microchip op te laden waarna de chip via de
zelfde antenne zijn eigen signalen terugreflecteert.
Bandbreedte: Bij communicatie wordt gebruik gemaakt van frequentie banden. Een bepaalde
frequentieband wordt doorgaans ingedeeld in kanalen. Een kanaal kent een ondergrens en een
bovengrens qua frequentie. De bandbreedte is het verschil tussen boven en ondergrens. De
banbreedte wordt officieel weergegeven in Hz. Aangezien er een rechtsreeks verband ligt
tussen bandbreedte en overdrachtsnelheid, wordt bandbreedte ook vaak aangegeven in bps.
Battery Assisted Tags: Dit zijn passieve tags met batterij. Ze communiceren, zoals gewone
passieve tags, via de backscatter technologie. De batterij zorgt ervoor dat het oplaadproces
dmv energie van de reader overgeslagen kan worden. Daarnaast kan de batterij een additionele
sensor van energie voorzien. Ze zijn veelal in staat om het reader-signaal over een grotere
afstand te reflecteren dan gewone passieve tags.
EAN: (European Article Number): Een standaardisatie organisatie die unieke product codes
uitgaf t.b.v. van barcoding. De meeste landen in Europa Azie en Zuid Amerika hadden eigen
EAN organisaties. Het nummerbeheer was gecentraliseerd door EAN International. De
Amerikaanse pendant heette UCC. Inmiddels zijn EAN en UCC opgegaan in GS1.
Elektromagnetische Interferentie (EMI): Interferentie die door radiogolven van een apparaat
wordt veroorzaakt en die de golven van een ander apparaat verstoort cq vervormt. Allerlei
apparaten als: telefoons, robots in fabrieken e.d. kunnen interferentie met RFID veroorzaken
en andersom.
ElektroMagnetische

Compatibiliteit

(EMC):

het

vakgebied

dat

elektromagnetische

interferentie in en tussen elektrische en elektronische producten en systemen voorkomt en
bestrijdt.
Electronic Product Code (EPC) : een standaard voor de identificatiecodes van RFID-tags. Als
een RFID-tag zijn identificatiecode afgeeft, weet je tenslotte alleen nog maar een nummer.
Door het nummer op te zoeken in de centrale EPC-database krijgt het betekenis. Zo worden de
nummers gekoppeld aan producenten, producten en serienummers. Eventueel is er ook een
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internetadres waar meer productgegevens zijn te vinden. Er zijn o.a. EPC coderingen voor
producten (GTIN/SGTIN), returnable assets (GRAI) en lokaties (GLN).
EPCglobal: beheert alle standaarden rondom de Electronic Product Code. Deze organisatie is
een joint venture van EAN en UCC, de twee belangrijkste organisaties verantwoordelijk voor
internationale barcodestandaards. De doelstelling van EPCGlobal is simpelweg: wereldwijde
acceptatie van de Electronic Product Code.
eXtensible Markup Language: zie XML
Far Field communication: Als een RFID tag verder van een volle golflengte verwijderd is van
de antenne dan spreekt men over “far field” . Binnen een hele golflengte spreekt men over
“near-field”. De golflengte van bijv. UHF (868MHz) is 35 cm. De meest gebruikte passieve
UHF readers zijn typische far-field readers.
High Frequency (HF): Van 3 MHz t/m 30 MHz. HF RFID tags werken doorgaans op een
frequentie van 13.56 MHz. De leesafstand van een HF tag is doorgaans 90 cm of minder. HF
tags communiceren sneller en gebruiken meer energie dan Low Frequency tags.
Item level tagging: het taggen van individuele items.
Low Frequency (LF): Van 30 kHz tot/met 300 kHz. Kenmerkende LF frequenties voor RFID
zijn 125 kHz en 134 kHz. Low frequency tags hebben doorgaans een leesbereik van ca 30 cm,
zijn traag maar gebruiken weinig energie. Low frequency leeslussen, lusantennes in de grond,
kunnen storing op elkaar en op naderingslussen (bijvoorbeeld: voor openen/sluiten van deuren
e.d. ) hebben. Actieve RFID technologie maakt veelal gebruik van 125 kHz om data naar tags
in een klein gebied te sturen.
Near Field communication (NFC): een slimme vorm van RFID. Gaat het bij RFID primair om
opslag en verzenden van informatie in één richting, NFC communiceert in twee richtingen en
kan ontvangen signalen ook zelf verwerken. NFC is sterk gericht op de consument en de
mogelijkheden zijn zeer uitgebreid.
Near Field UHF: Als een RFID tag verder van een volle golflengte verwijderd is van de
antenne dan spreekt men over “far field” . Binnen een hele golflengte spreekt men over “nearfield”. De golflengte van bijv. UHF (868MHz) is 35 cm. De meest gebruikte passieve UHF
readers zijn typische far-field readers. De near-field technologie wordt veelal gebruikt voor
identificatie van personen in samenwerking met HF. Een bekend voorbeeld is Philips Mifare.
Near Field readers en tags komen in een combinatie voor in geavanceerde mobiele telefoons.
Dit maakt het mogelijk om bij voorbeeld betalingen te doen. Inmiddels wordt door
leveranciers geëxperimenteerd met Near Field UHF tags voor item-level-tagging. Deze
hebben een dezelfde leeseigenschappen als HF tags m.b.t. vocht en metalen maar zijn sneller
en goedkoper.
Oriëntatie: De positie van een tag ten opzichte van een reader-antenne. UHF RFID systemen
kunnen werken met circulair gepolariseerde en met lineair gepolariseerde antennes. Bij lineair
gepolariseerde antennes dienen de tag antenne en de reader antenne in de zelfde richting
georiënteerd te zijn om de beste leesresultaten te behalen. Als een reader-antenne horizontaal
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het signaal uitzendt en de tag-antenne verticaal is georiënteerd zal er maar een klein gedeelte
van de energie overgedragen worden op de tag.
Passieve tag: Een RFID tag zonder batterij. Als de radiogolven van de reader de antenne van
de tag bereiken wordt de energie omgezet in elektriciteit waarmee de condensator op de chip
wordt opgeladen. De tags is dan in staat informatie, die in de chip is opgeslagen, weer terug te
sturen naar de reader.
Radio Frequency Identification (RFID): is gebaseerd op het gebruik van programmeerbare
transponders. Dit zijn elektronische labels (tags) met een microchip waarin informatie in
digitale vorm is opgeslagen. Deze elektronische informatiedragers worden op het te
identificeren object bevestigd en kunnen op afstand door middel van radiogolven worden
gelezen, geïdentificeerd en gelokaliseerd. Afhankelijk van de aard van het product en
toepassing binnen de logistieke keten kan men kiezen voor het taggen van ladingdragers,
dozen en/of individuele items, maar ook mensen en dieren
Read: Bij passieve RFID technologie het sturen van een signaal naar een tag en vervolgens het
interpreteren van het terugontvangen signaal. Bij actieve RFID technologie het opvangen en
interpreteren van het signaal van een actieve tag.
Reader: Een apparaat dat via een of meer aangesloten antennes signalen ontvang van tags. Bij
passieve technologie is de reader actie en bevraagt de tags. Een dergelijke reader wordt ook
wel Interrogator genoemd. Bij actieve RFID technologie is de reader passief en wacht tot er
signalen van tags op de antenne binnenkomen. Een dergelijke reader wordt ook wel receiver
genoemd. De reader geeft de geïnterpreteerde data door aan computer system. Geavanceerde
readers voor passieve technologie kunnen ook functionaliteit van een edge server vervullen.
RFID tag: Een microchip verbonden met een antenne die zodanig is uitgevoerd/verpakt dat de
aan een object verbonden kan worden. De tag vangt signalen op van een bron bijvoorbeeld een
reader of, in geval van een actieve tag, een locator/actuator/wake-up antenne. De passieve tag
zend onmiddellijk gegevens terug. De actieve tag doet dat volgens programmering. De tag
bevat een uniek serienummer, maar kan ook voorzien zijn van additionele gegevens.
Sensor: een apparaat dat reageert op een fysieke stimulus en vervolgens een elektronisch
signaal produceert. Sensors worden steeds vaker gecombineerd met RFID tags met het doel de
aanwezigheid van een stimulus op een specifieke locatie te detecteren. Sensors kunnen zowel
in combinatie met actieve als met passieve tags voorkomen. In ieder geval is een batterij nodig
om de elektronica te voeden waarmee het elektronische signaal omgezet wordt tot data op de
tag.
Smart label: Een generieke term die veelal verwijst naar een barcode label die ook een RFID
tag bevat.
Tag: zie RFID tag.
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Transponder: een elektronisch apparaat dat een bepaalde boodschap uitzendt, als antwoord op
een bepaalde ontvangen boodschap. Het woord transponder is een samentrekking van de
Engelse woorden transmitter (zender) en responder (antwoorder). Een tag wordt ook vaak een
transponder genoemd.
Ultra High Frequency (UHF): van 300 MHz tot/met 3 GHz. Actieve tags gebruiken vaak de
frequenties 433 MHz en inmiddels ook 868 MHz en 2.4 GHz. Passieve RFIF tags werken
tussen 865 MHz tot 960 MHz. In Europa wordt 865 t/m 868 MHz toegestaan (voorheen 869.4
t/m 869.65 MHz) door ETSI.
Ultra Wide Band (UWB): een nieuwe digitale vorm van radiocommunicatie zonder draaggolf.
Korte pulsen worden vrij de ether in geschoten. Met deze breedbandtechnologie kun je de
hoeveelheid informatie die je door de ether zendt opschroeven tot enkele honderden megabits
per seconde. UWB kan namelijk tegelijk alle frequenties gebruiken tussen drie en tien
gigahertz, in plaats van slechts enkele. UWB werkt met een zeer laag vermogen. UWB
technologie is nog wel aan vergunningen gebonden.
Universal Product Code (UPC): barcode standaard die in de USA wordt toegepast. De unieke
codes worden beheerd door de UCC (nu GS1 USA).
Wakeup antenne: een antenne waarmee een vast code permanent wordt uitgezonden.
Doorgaans gebeurt dit op basis van Low Frequency (125 KHz). Wordt het signaal opgevangen
door een actieve tag dan kan deze het signaal opslaan en/of verzenden naar een reader. Veelal
wordt de door de wake up antenne uitgezonden code gebruikt om de locatie aan te geven
waarop de actieve tag zich op dat moment bevindt. Een dergelijke antenne wordt ook wel een
Locator genoemd. Wordt de antenne ook gebruikt voor programmering van de tag dan spreekt
men ook wel van een Signpost (leverancier afhankelijk).
Write Rate: de snelheid waarmee een tag beschreven kan worden. Doorgaans wordt daarbij
ook de tijd gerekend dat de tag opnieuw ter verificatie wordt uitgelezen. De write rate van tags
ligt vele malen lager dan de read rate.
XML: eXtensible Markup Language: Een wereldwijd gebruikte manier van gegevens
uitwisseling via het Internet. De standaard is onafhankelijk van computers en operating
Systems. XML vormt ook de basis voor de gegevensuitwisseling in het EPC netwerk.
Zone: een deelgebied van een locatie.
Zonering: Het opdelen van een locatie in zones. Een zone wordt zodanig gekozen dat de om
logistieke reden aanwezigheid van getagte objecten (personen, goederen, bedrijfsmiddelen
e.d.) relevant is om te worden geregistreerd. Zonering wordt zowel door middel van actieve
als passieve RFID gedaan.
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