Zorginhoudelijke data uit het Omaha System
Ervaringen en behoeften
Het Omaha System is een classificatiesysteem die kan worden
verwerkt in een elektronisch patiënten dossier (EPD) (Omaha
System Support, z.d.). In het Omaha system als EPD worden
gegevens gezet en kunnen er gegevens uit gehaald worden. Deze
gegevens worden ook wel zorginhoudelijke data genoemd. Een
voorbeeld van de zorginhoudelijke data die uit het omaha system
gehaald kan worden, is een trend waarin het aantal ziektebeelden
per wijk zichtbaar wordt. De zorginhoudelijke data uit het Omaha
System kan bijdragen aan de kwaliteit van zorg (Vilans, 2019).
Er wordt gezien dat wijkverpleegkundigen de zorginhoudelijke
data die uit het Omaha System gehaald kan worden nog weinig
gebruiken. Vanuit Vilans werd gevraagd hoe wijkverpleegkundigen
denken over deze zorginhoudelijke data en wat zij ermee willen.

Vraagstelling:
“Wat zijn de ervaringen en behoeften van wijkverpleegkundigen
met het gebruik van zorginhoudelijke data die uit het Omaha
System gehaald kan worden?”

Methode
Design

Kwalitatief onderzoek

Populatie

Wijkverpleegkundigen
werkend met het Omaha
System

Data verzameling

Interviews

Data analyse

Open coderen

Resultaten
10 wijkverpleegkundigen uit 7 organisaties
zijn geïnterviewd.

Ervaringen
Positief:
Verbeteren kwaliteit
van zorg door inzicht in
ziektebeelden
(scholing, onderzoek,
evalueren)
Negatief:
Data te oppervlakkig
Angst voor
administratie last
Angst voor verbreken
privacy

Behoeften

Voorwaarden

Data van andere
organisaties (landelijk
of per gebied)

Uniform gegevens
invoeren

Acties & interventies
zichtbaar in data.

Gemotiveerde
organisaties
Digitale vaardigheid

Conclusie:
Wijkverpleegkundigen zijn over het algemeen positief over de zorginhoudelijke data uit
het Omaha System en hebben inzicht in de voordelen ervan. Zij benoemen echter
knelpunten en negatieve ervaringen die mede ervoor zorgen dat de zorginhoudelijke
data uit het Omaha system weinig gebruikt wordt door hen. Aan de hand van deze
resultaten zijn aanbevelingen gegeven aan Vilans.
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