Notulen ICT voortgangsoverleg 07-06-2002
Afwezig: S. Eggermont
Aanwezig: P.M. Bloemendaal, E.M. Schoonderwaldt, J. Donnison, P. Posthumus, D. Borensztajn,
R. Sijstermans
1. Volgende voortgangsrapportage april t/m juli 2002 , deadline 25-09-2002. Inhoud o.a:
•
•
•

Publicaties Slice of Life
Technische specificatie CasusBroker
Externe beoordeling ICT casus (door Utrecht?) + beoordelingsformulier

Donnison en Eggermont dragen de verantwoording voor de volgende rapportage. Het voorstel
om de casussen te laten beoordelen door Utrecht gaat binnenkort naar SOS ter goedkeuring. Als
het goedgekeurd wordt, wordt dit in de volgende rapportage als extra fase opgenomen.
De technische specificatie van CasusBroker is komen te vervallen. In plaats hiervan is gekozen
voor een gebruikersspecificatie. Deze is door Josette Donnison geschreven en zal nog door Roel
Sijstermans worden uitgewerkt.
2. Standlijnenoverzicht:
• Deliverables 13D, 15C, 15D, 17C, 17D, 19C, 14C, 14D, 16C, 16D, 18C, 20C
moeten eind juli af.
• Stand van zaken 6C, 6D
3. Vrije week co-schap in AMC (15-07-2002)
In deze vrije week van het co-schap in Amsterdam zullen de studenten in Leiden geroosterd
worden tegen de projectmedewerkers in Leiden. Dit geeft de medewerkers een kans om hun
eigen casus eens van de kant van de student te bekijken.
4. Verschillende meetmomenten en gebruik van automatische enquêtes
De discussie ging over het extra meetmoment (meten na elke overdracht). Roel Sijstermans
wilde deze meting toepassen om meer informatie te krijgen over het overdrachtsgedrag van coassistenten. Logistiek is deze meting echter een probleem. Volgens Peter Bloemendaal kan deze
extra meting toegevoegd worden mits Roel Sijstermans de bijbehorende elektronische enquête
op een bepaalde wijze implementeert. Na de afweging gemaakt te hebben tussen de importantie
van de meting en de hoeveelheid tijd die deze implementatie gaat kosten is besloten deze meting
te schrappen.
5. Onderzoeksopzet: overdracht middels papieren casus
Een nader onderzoek naar de overdracht van patient statussen zal worden verricht. Hierbij wordt
gekeken naar de verschillen in de status overdracht (beoordeeld door docenten) tussen
studenten die hiervoor getraind hebben middels papieren casussen en die getraind hebben
middels de communicatietraining met patiënt simulaties.
De papieren casus is reeds ontwikkeld en hierop is vanuit Amsterdam commentaar geleverd.
6. Gebruik WBT server voor testen casus + online zetten casus voor onderwijs\
De WBT server kan ingezet worden om casussen te testen, zodat de casussen precies zo getest
kunnen worden als ze uiteindelijk ook gebruikt gaan worden. Naast de geroosterde ICT casussen
kunnen ook bijvoorbeeld oefencasussen op de server worden geplaatst.
7. Zomervakantieplanning van iedereen
Schoonderwaldt: 14 augustus t/m 1 september
Eggermont: 22 juli t/m 12 augustus, AMEE 29 augustus t/m 4 september

Bloemendaal: 22 juli t/m 25 augustus, AMEE 29 augustus t/m 4 september
Sijstermans: 10 juli t/m 5 augustus]
Studiereis VS/Canada 11 t/m 21 juni.

