Kickoff meeting

Datum: 12 januari 2001
Locatie: LUMC, K6-31
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Voorstelronde
Doelstelling
Voortgang
Website
Onderwijs
Taken
Tijdsplanning tot eind maart
Actiepunten

Aanwezig
van Sighem, Schenck, Schoonderwaldt, Eggermont, Keuzenkamp, Donnison, Bloemendaal, Dousma, Hogerzeil, Posthumus.

Vaststellen agendapunten
Geen van de aanwezigen heeft agendapunten toe te voegen, de volgorde van de agendapunten wordt aangepast aangezien
Dousma niet de hele vergadering aanwezig zal zijn.

Voorstelronde
P. van Sighem (LUMC)                    Beheerder Leerhuis Heelkunde
P.E. Schenck (LUMC)                      Systeembeheerder Heelkunde en DPS programmeur
E.M. Schoonderwaldt (LUMC)           Inhoud en programmeren DPS casus
S. Eggermont (LUMC)                       DPS cursus, inhoud en programmeren DPS casus
G.W.A Keuzenkamp-Jansen (LUMC) Financiën van het Tender project
J.D. Donnison (AMC)                       Projectleider AMC, inhoud DPS casus en overleg met LUMC
P.M. Bloemendaal                           Projectleider LUMC, DPS programmeur
T.J. Dousma (SURF)                       Contactpersoon bij SURF
S. Hogerzeil (LUMC)                         Inhoud DPS casus
W.K. Posthumus (AMC)                    Programmeren DPS casus

Doelstelling
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Doelstelling subsidie SURF:
SURF Educatief stimuleert de toepassing van ICT in het hoger onderwijs. Een forum wordt onderhouden door de deelnemende
instelling en daarnaast is er een fonds van het ministerie van onderwijs. Vanuit dit fonds worden de Tender subsidies verstrekt.
Doelstelling van deze Tender is ICT en onderwijsvernieuwing te stimuleren. Commitment van de medewerkers en de organisatie
wordt gestimuleerd door 50 % van het project uit eigen geld te laten financieren. Samenwerking tussen verschillende instellingen
wordt als eis gesteld om later de verspreiding van het product te waarborgen. Ondersteuning van het management van de
verschillende projecten heeft SURF uitbesteed aan CIBIT. Regelmatig worden door CIBIT bijeenkomsten georganiseerd t.b.v.
kennismanagement.
Doelstelling Tender project LUMC:
Binnen het Tender project zullen 20 nieuwe Dynamische Patiënt Simulatie (DPS) casus ontwikkeld worden. Deze casus hebben
tot doel de studenten te trainen in het overdragen van patiëntgegevens in een klinische setting. Minimaal twee studenten werken
samen aan één casus en dragen de status aan elkaar over.

Voortgang
Financiën
-           Over alle vergoedingen die SURF aan het LUMC betaald, heft het LUMC een percentage aan overhead kosten. Dit geldt
ook voor de bedragen die van SURF via het LUMC op rekening van het AMC worden gestort. Vervolgens heft het AMC
op dit bedrag opnieuw een percentage overheadkosten. Volgens Dousma is het niet mogelijk om de Tender gelden direct
vanuit SURF op rekening van het AMC te laten storten, wel zal hij een brief aan Keuzekamp sturen die zij kan gebruiken
om het probleem op te lossen binnen de organisatie van het LUMC.
(Dit probleem is inmiddels opgelost; Dousma heeft per Email, op 16-1-2001, meegedeeld dat het geld vanuit SURF toch
naar 2 verschillende rekeningen verstuurd kan worden).
-           Sterke afwijkingen van de oorspronkelijke begroting moeten via Dousma gemeld worden aan SURF. Het WTR keert
uiteindelijk de subsidie uit.
-           Urenregistratie is niet gebruikelijk binnen het LUMC en AMC. Dousma zegt toe dat de medewerkers die niet speciaal voor
het project zijn aangenomen, maar al in dienst zijn van de instellingen, op basis van een percentage van de aanstelling
en werkafspraken op het project kunnen gaan werken. Urenregistratie is in dat geval niet meer nodig.
Tijdens het project zal gewerkt worden met werkafspraken mutatie formulieren.
Rapportage aan SURF
-           SURF is een hulpmiddel aan het ontwikkelen voor de inhoudelijke en financiële rapportage van de Tender projecten. In
januari zal de opzet hiervan toegestuurd worden aan Bloemendaal.
-           Volgens Dousma moet er op inhoudelijk vlak niet te veel werk worden gestoken in de eerste rapportage in februari 2001.
Wel is het belangrijk de procedure van het rapporteren intern en naar SURF toe te testen.
Knelpunten
Het is het AMC helaas nog niet gelukt om een nieuwe DPS programmeur aan te nemen. Mogelijk komt er iemand in februari en
anders in ieder geval in april.
De onderwijskundige die deeltijd aan het project zou gaan werken heeft inmiddels een andere baan gevonden, ook voor haar
positie zal een andere oplossing gevonden moeten worden.
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Voorlopig zal het project door Donnison en Posthumus worden gedragen.

Website
Het LUMC heeft momenteel een stop gezet op het opzetten van nieuwe websites. Dousma zal informeren naar de mogelijkheid tot
het plaatsen van een project website op een server van SURF.
(Inmiddels is het LUMC besluit herzien en zal toch een website bij het LUMC opgezet worden).

Onderwijs
Onderwijskundige aanpak:
Momenteel is bij het AMC en het LUMC geen onderwijskundige in dienst die in het project kan participeren. Donnison heeft
aangeboden om een hypothese te maken over de eventuele effecten van dit nieuwe onderwijs op het leerproces van de
studenten.
Inzet in het onderwijs:
Voorlopig is besloten alleen casus te maken op het gebied van Interne, Heelkunde en Kindergeneeskunde (IHK) omdat deze in
Amsterdam gemakkelijk ingezet kunnen worden.

Taken
Projectfasen:
Fase 1:
Deze fase wordt uit elkaar getrokken omdat er op dit moment geen behoefte is aan een DPS cursus vanuit het AMC.
Schoonderwaldt redt zich ondertussen met zelfstudie met directe feedback van Eggermont. Wanneer in Amsterdam nieuwe
medewerkers worden aangenomen kan de cursus alsnog van start gaan.
Fase 2:
Schenck zal een voorstel schrijven voor het asynchroon opstarten van de casus.
Verder moet het probleem van de firewall omzeilt worden. Hiervoor zijn verschillende alternatieven denkbaar waaruit nog geen
keuze is gemaakt, bijvoorbeeld Virtual Private Networking of een FTP site.
Op verzoek van Donnison worden fase 3-6 omgedoopt tot A,B,C en D
Fase A:
Voorlopig wordt besloten casus te ontwikkelen voor het IHK. Posthumus heeft al veel contacten bij de kindergeneeskunde van het
AMC en het LUMC zal zich voorlopig toeleggen op heelkundige casus.
Enkele extra mogelijkheden die we in de casus willen verwerken:
-           De casus moeten beslismomenten bevatten
-           Eventueel kan een acute situatie ontstaan bij het opnieuw opstarten.
-           Communicatie naar de patiënt toe, bijvoorbeeld bangheid/verveling.
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Fase B:
In deze fase moet goed samengewerkt worden tussen het AMC en LUMC om al in een vroeg stadium de artsen op één lijn te
krijgen over de inhoud van de casus.
Fase C en D zijn nauw aan elkaar verboden. In fase D moeten de casus af en toe door de programmeur van de andere instelling
beoordeeld worden.
Fase 8:
Donnison zal 20 januari een mailtje sturen naar Bloemendaal met een voorstel voor onderzoek naar het leereffect van de nieuwe
DPS casus. Dit kan besproken worden op 23 januari.
Fase 9:
Vrijdag 2 maart moet de rapportage naar SURF worden verstuurd, 27 februari moet deze af zijn, 20 februari moeten de stukken
van het AMC bij Bloemendaal binnen zijn.

Tijdsplanning tot eind maart
Auteur
Fase A
Fase B

Casus 1
Eggermont
Half februari
Half maart

Casus 2
Posthumus
Half februari
Eind maart

Casus 3
Schoonderwaldt
Eind februari
Eind maart

Casus 4
Posthumus
Eind maart

Auteur
Fase A

Casus 5
Eggermont
Half maart

Casus 6
Posthumus
Eind maart

Casus 7
Schoonderwaldt
Eind maart

Casus 8
Posthumus
Eind maart

Eerste rapportage:
20-02-01: stukken van AMC naar LUMC
27-02-01: rapportage van LUMC klaar zijn (interne deadline)
04-03-01: stukken moeten binnen zijn bij SURF
04-04-01: einddatum beoordeling 1 e rapportage door SURF

Actiepunten
1. Dousma: ervoor zorgen dat het 2x afromen van betalingen van SURF via het LUMC aan het AMC niet zal gebeuren.
2. Dousma: concept van het hulpmiddel voor de inhoudelijke en financiële rapportage van Tender projecten aan SURF
toesturen aan Bloemendaal.
3. Dousma: informeren naar de mogelijkheid tot het plaatsen van een project website op een server van SURF.
4. Donnison: voorstel maken voor onderzoek naar de leereffecten op studenten van het nieuwe onderwijs middels DPS casus
en voor 20-01-00 mailtje hierover naar Bloemendaal.
5. Schenck: voorstel schrijven voor het asynchroon opstarten van de casus en het firewallprobleem.
6. Donisson: voor 20-02-01 stukken 1 e rapportage van AMC naar LUMC.
7. Bloemendaal: voor 04-03-01 stukken 1 e rapportage opsturen naar SURF.
8. Eggermont: Adressenlijst LUMC medewerkers naar AMC sturen
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