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Voldoet uw
organisatie
aan de nieuwe
criteria van
EMRAM?
BETER HEALTHCARE HOUDT U OP DE HOOGTE

HIMSS ANALYTICS

In het eerder verschenen artikel ‘Is HIMSS level 7 waardevol voor uw organisatie?’
gepubliceerd door Beter Healthcare, werden de wijzigingen in EMRAM al even
benoemd. Het EMR Adoption Model wordt door HIMSS Analytics gebruikt om de
mate van digitalisering binnen een ziekenhuisorganisatie te meten. In onderstaand
artikel zijn de wijzigingen kort voor u op een rij gezet. De wijzigingen komen
voornamelijk neer op aanscherping van de vereisten. Dit zou kunnen inhouden dat
uw organisatie bij een nieuwe accreditering op een lager niveau uitkomt. Wat
betekent dit voor uw organisatie?

Waarom een update?

Wijzigingen

In de afgelopen jaren is door HIMSS
Analytics meerdere malen een wijziging in
het model doorgevoerd. Deze updates
waren meestal relatief klein en hadden
weinig impact. Vanaf 2018 is besloten de
criteria drastisch aan te passen. Onder
andere om te anticiperen op het snel
veranderende landschap binnen de
gezondheidszorg. De huidige criteria voor
de verschillende stages zouden de status
van
digitalisering
beter
moeten
weergeven. Bovendien ‘wordt het tijd om
de lat wereldwijd hoger te leggen’, aldus
HIMSS Analytics. De focus binnen de
accreditatie lag voorheen voornamelijk op
technologie. Door
de huidige
aanpassingen in de criteria verschuift de
aandacht naar de functie en toepassing
van deze technologie. Hoe kan IT worden
ingezet om de kwaliteit van zorg en de
patiëntveiligheid
te
verbeteren.
Uiteindelijk draait het om het bereiken
van een optimale zorg voor de patiënt.

De updates gelden voor alle criteria. Wat
betekenen de wijzigingen mogelijk voor
uw organisatie? Wellicht voldoet u niet
meer aan de huidige criteria en is het
niveau wat uw organisatie heeft
ontvangen na de accreditatie van HIMSS
niet meer hetzelfde. Verderop in dit
artikel wordt een kort overzicht gegeven
van de belangrijkste wijzigingen.

Input
De eerste ideeën over het aanpassen van
de criteria ontstonden in 2015. Deze zijn
vervolgens ontwikkeld en uitgewerkt na
discussie
met
internationale
stakeholders, zowel individueel als in
groepen. Hieronder vielen onder andere
ook lokale en internationale leveranciers
van verschillende EPD’s, waarmee de
wijzigingen zijn afgestemd.

HIMSS Analytics is een wereldwijde nonprofit organisatie met de missie om
gezondheid te verbeteren door het
gebruik van informatie technologie.
HIMSS is een vertrouwd onderzoeks- en
adviesbureau in de gezondheidszorg.
Verschillende instellingen in de zorg
maken gebruik van hun benchmarks,
voorspellende modellen en beoordelingsinstrumenten bij het bepalen van hun ICTen marktstrategie.
Analytics
Verzamelt, analyseert en distribueert data
in de gezondheidszorg en binnen het ICT
domein.
Evenementen
Organiseert congressen, o.a. de jaarlijkse
HIMSS Conference.
Communities
Richt zich op verenigingen van ziekenhuizen, op landelijk, Europees en internationaal niveau.
Educatie
Publiceert whitepapers en organiseert
webinars op het snijvlak van gezondheid
en ICT.
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Wat kan het EMR Adaption Model voor u betekenen?
Het EMR Adaption Model is een internationaal erkend model voor het meten van de mate van acceptatie en functioneren van
de IT oplossingen binnen een organisatie. Het is relatief eenvoudig te implementeren en zorgt ervoor dat ziekenhuizen hun
prestaties kunnen benchmarken. De acht fases waaruit het model bestaat, begeleiden de weg naar een compleet papierloze
omgeving. Het model beoogt de patiëntveiligheid te vergroten door het reduceren van fouten. Daarnaast verhoogt het de
efficiëntie van een organisatie. In 2018 gaat Beter Healthcare het gebruik van EMRAM binnen Nederlandse ziekenhuizen
onderzoeken. Hieronder vindt u de stappen die ondernomen zullen worden.

Plan van aanpak Beter Healthcare
Publicatie van een informatief
artikel over het HIMSS EMR
Adoption Model en een
aanvullend artikel over de
gewijzigde EMRAM criteria.

Stap 1

Stap 2

Start marktonderzoek bij
ziekenhuizen in Nederland.
Doormiddel van een online
enquête.

OVER BETER HEALTHCARE

Telefonisch marktonderzoek
over de houding t.o.v. EMRAM
onder Nederlandse
ziekenhuizen.

Stap 3

Stap 4

Verwerking resultaten van het
marktonderzoek.

Beter Healthcare gaat langs bij
deelnemende ziekenhuizen om
het persoonlijk rapport te
bespreken. Wel of niet aan de
slag met EMRAM?

Stap 5

Stap 6

Publicatie van uitkomsten in een
geanonimiseerd rapport.

WWW.BETERHEALTHCARE.NL

Beter Healthcare specialiseert zich in projectmanagement, verandermanagement, advisering en implementatie van (business- en
zorg)processen en software voor zorgorganisaties. Succesvol opgeleverde projecten en tevreden klanten zijn de basis voor een
natuurlijke groei. De medewerkers krijgen voldoende ruimte en ondersteuning om zich te ontwikkelen tot de beste consultants in
de Healthcare-branche. Continue opleiding en kennisuitwisseling vormen daarvoor een belangrijke basis. Beter Healthcare wil

