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Samenvatting - Dutch Summary 

Inleiding 

Tientallen jaren van onderzoek naar de introductie van Zorg Informatie Systemen (Health Information 

Systems, HIS) heeft ons talrijke lessen geleerd en factoren onthuld die samenhangen met waarom deze 

systemen falen of succesvol gebruikt worden in de klinische praktijk. Toch blijft het succes van deze 

systemen voor de zorg een voortdurend onderwerp van discussie. Hoewel nieuwe publicaties licht 

werpen op de complexiteit van het ontwerp en de invoering van zorg informatie systemen, hebben de 

geleerde lessen niet geleid tot betere en meer succesvolle implementaties. Schattingen uit 2010 tonen 

een alarmerend percentage dat 40% van deze systemen falen in de praktijk en daaruit worden 

teruggetrokken. Desondanks wordt de invoering van HIS beschouwd als de manier om de 

gezondheidszorg te voorzien van veelbelovende tools voor het verbeteren van de efficiëntie, 

effectiviteit en veiligheid van (geleverde) zorgprocessen. Verschillende studies hebben inderdaad 

positieve effecten van HIS op de gezondheidzorg aangetoond, maar er worden ook case-studies 

gepubliceerd die de link leggen tussen HIS introductie en de onbedoelde gevolgen en schadelijke 

effecten voor de gezondheidzorg. Deze onbedoelde gevolgen omvatten onvoorziene wijzigingen in 

werk en communicatiepatronen, veranderingen in de rollen en verantwoordelijkheden in de 

organisatiestructuur en technologie geïnduceerde fouten als gevolg van slechte bruikbaarheid 

(usability) van HIS door zorgprofessionals. Usability in deze context verwijst naar de mate waarin een 

systeem of systeem-functionaliteit kan worden gebruikt door bepaalde gebruikers om bepaalde doelen 

met effectiviteit, efficiëntie en tevredenheid te bereiken in een bepaalde context van het gebruik. 

In plaats van het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, kunnen gebrekkig ontwikkelde HIS dus 

slechts marginaal ondersteuning bieden aan hun gebruikers, wat leidt tot extra werk en mogelijke 

belemmeringen van (klinische) gezondheidszorg en het zelfs in gevaar brengen van de veiligheid van 

de patiënt. Als gevolg daarvan is 'Usability' uitgegroeid tot een belangrijke factor die van invloed kan 

zijn op de implementatie van HIS en de acceptatie daarvan door beroepsbeoefenaren in de 

gezondheidszorg. De ontwikkeling van HIS elke eenvoudig te gebruiken zijn en waarbij de systeem 

functionaliteiten effectieve, efficiënte en veilige (klinische) taakuitvoering ondersteunen, is een van de 

belangrijkste uitdagingen van nu. Het begrijpen en optimaliseren van de manier waarop mensen 

omgaan met technologie is het onderwerp van het onderzoeksgebied van Human Factors (HF) en 

usability engineering. Studies over informatiesysteem ontwerp en implementatie in andere 

veiligheidskritische industrieën, zoals de luchtvaart, hebben aangetoond dat door het toepassen van 

methoden uit de HF / usability onderzoeksgebied in gebruikers gericht ontwerp (User-Centered Design 

(UCD)), aanzienlijke voordelen en vooruitgang kan worden behaald in het ontwerp van effectieve, 
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efficiënte en veilige HIS. UCD is een gestructureerde methode voor het ontwikkelen van systemen, die 

zich richt op toekomstige gebruikers van een systeem. De fovus van UCD is om een systeem te 

ontwikkelen dat gebruikers  behoeften voldoet, terwijl rekening wordt gehouden met hun beperkingen 

en voorkeuren. In een UCD benadering van een HIS wordt HF/usability engineering toegepast tijdens 

de ontwikkeling van een systeem. 

In dit proefschrift worden verschillende onderzoeken beschreven die zicht bieden op de belangrijkste 

lessen die zijn geleerd bij de toepassing van HF / usability methoden in UCD aanpak van zorg 

informatie systemen, HIS. De studies hebben betrekking op verschillende categorieën van HIS, 

waaronder order management systemen voor lab aanvragen en medicatie, een klinische query tool 

voor analyse en benchmarking van Intensive Care registergegevens, een patiënt georiënteerde 

webgeoriënteerde HIS en een klinisch beslissing ondersteunend systeem. Door de toepassing van 

verschillende HF/usability methoden, in verschillende fasen van UCD van deze informatiesystemen, 

wordt een breed perspectief van de toepassing en de waarde van HF / bruikbaarheid methoden in UCD 

van HIS gegeven. Het uiteindelijke doel van dit proefschrift is om de kennis over de ontwikkeling, 

evaluatie en implementatie van HIS te verrijken en toekomstig succesvolle introductie van HIS te 

bevorderen. 

 

Hoofdstukken 

Hoewel order-management-systemen vaak onderwerp van studie zijn, blijkt het ontwikkelen van deze 

systemen die artsen optimaal ondersteunen in het aanvragen van testen nog steeds een uitdaging. In 

Hoofdstuk 2 worden de resultaten besproken van een evaluatie van een prototype order-management-

systeem voor het elektronisch aanvragen van laboratoriumtests. Er zijn  twee complementaire 

cognitieve evaluatiemethoden toegepast, namelijk de Cognitive Walkthrough (CW) en de Think-

Aloud of hardop-denk-methode. Hiermee is  een analyse gemaakt van de usability problemen in het 

prototype systeem en van het potentieel effect van deze problemen op de kwaliteit van  de aanvragen. 

Deze studie richt zich voornamelijk op het effect dat deze usability problemen hadden op de kwaliteit 

van het aanvragen in termen van efficiëntie en fouten in de aanvragen. Het toepassen van de Cognitive 

Walkthrough-methode leidde tot een raamwerk van potentiële usability problemen, dat vervolgens 

werd toegepast in de analyse van de hardop-denk-protocollen van 7 gebruikers in interactie met het 

systeem. In totaal deden zich 33 usability problemen voor, die inderdaad in meer of mindere mate tot 

ondoelmatig aanvraaggedrag en onvolledige aanvragen leidden. De belangrijkste problemen hadden 

betrekking op misvattingen van de gebruiker over de acties die deze in het systeem moest uitvoeren bij 

het aanvragen van laboratoriumtesten. De belangrijkste conclusie is dat het merendeel van de 

problemen in het gebruik van het prototype terug te voeren zijn op het feit dat het prototype 

onvoldoende aansluit bij de huidige manier van werken.  
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In Hoofstuk 3 worden de menselijke, sociale en organisatorische vraagstukken rond de invoering van 

het order management systeem voor laboratorium aanvragen, dat in hoofdstuk 2 is geëvalueerd, 

gedurende het implementatieproces geanalyseerd en worden de onderling effecten op de uiteindelijke 

uitkomst van de implementatie onderzocht. Dit onderzoek richt zich in het bijzonder op de geleerde 

lessen binnen dit proces en doet aanbevelingen hoe dergelijke uitdagingen van menselijke, sociale en 

organisatorische aard rondom een order-management-systeem implementatie ondersteund kunnen 

worden. Voor de basis van het onderzoek zijn implementatie thema’s die bekend zijn van de order- 

management-systeem (Computerized Physician Order Entry, CPOE) literatuur, geïdentificeerd. De 

resulterende set van thema’s werd toegepast als referentiemodel voor 20 semigestructureerde 

interviews tijdens het implementatieproces van het systeem met 11 personen die betrokken zijn bij het 

project, en het werd toegepast bij de analyse van alle gerelateerd project documentatie. Additionele 

gegevens werden verzameld door het uitdoen van vragenlijsten onder gebruikers, gebruikers 

gespreksrondes en via een etnografische studie uitgevoerd aan de betrokken klinische en laboratorium 

afdelingen. Bij het analyseren van interview transcripten, project documentatie, gegevens van de 

gebruiker vragenlijsten en de discussie rondes is een 'grounded theory' benadering toegepast om 

knelpunten of problemen in het implementatie proces te identificeren. De centrale probleemgebieden 

met betrekking tot de implementatie van het systeem en hun onderlinge relaties zijn afgebeeld door 

middel van een conceptueel interpretatief model. Het gebrek aan inzicht in de klinische workflow, 

oftewel de stroom van klinische activiteiten, werd geïdentificeerd als een belangrijk thema dat onder 

invloed van organisatorische, menselijke en sociale problematiek, het gehele implementatieproces op 

een negatieve manier heeft beïnvloed. Sterke vertragingen in de introductie van het systeem op de 

werkvloer, onuitgewerkt systeem ontwerp en onderfunctionaliteit kan allemaal rechtstreeks worden 

toegeschreven aan een oppervlakkig begrip van de klinische workflow. Dientengevolge werd de 

integratie van het systeem in klinische en laboratorium workflows geremd door zowel eindgebruikers 

als afdelingsmanagers en was de uiteindelijke terugtrekking van het systeem onvermijdelijk.  

Deze case studie toont aan dat menselijke, sociale en organisatorische aspecten die relevant zijn voor 

de uitvoering CPOE systemen cumulatief leidde tot een mislukking in de implementatie van de order 

management systeem voor lab aanvragen. De ervaringen en overwegingen die in dit artikel beschreven 

worden zijn van belang voor de succesvolle introductie van order-management-systemen (CPOE) in 

de zorg en dienen te worden gebruikt als basis in toekomstige CPOE implementaties. Het begrip en de 

afweging van (klinische) workflow aspecten door project managers en de betrokken klinische 

organisatie is van zeer groot belang vanaf het begin van een CPOE implementatieproces.  

 

In Hoofdstuk 4 ligt de focus op het vergelijken van de prestaties van twee verschillende usability 

evaluatie methoden, de Concurrent (CTA), of te wel tijdens taak uitvoering Hard op Denken, en 
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Retrospectief (RTA), na taak uitvoering Hard op Denken. Deze methoden zijn toegepast in een 

usability evaluatie van een Intensive Care Registratie Data Query Tool. Een online web-aplicatie die 

intensivisten de mogelijkheid biedt om intensive care data in de tijd en per patiëntgroep te analyseren 

met als uiteindelijk doel de kwaliteit van de intensieve zorg te kunnen verbeteren. Zestien 

intensivisten, systeem eindgebruikers, namen deel aan het onderzoek. Deze deelnemers werden 

gerandomiseerd toegewezen aan een van de methode CTA / RTA condities. Elke deelnemer kreeg zes 

usability test taken van verschillende query- complexiteit in de Query Tool. De prestaties van de 

methoden in termen van doeltreffendheid bij het opsporen van usability problemen werd vergeleken 

binnen de gemiddelde tijd die proefpersonen besteedden per taak per methode. Vervolgens werd de 

grondigheid van de methoden in het opsporen van usability problemen gewogen op basis van de ernst 

en het type gedetecteerde usability problemen. 

De usability evaluatie van de Data Query tool leverde een totaal van 43 unieke usability problemen op. 

CTA was significant beter dan RTA in het opsporen van usability problemen. De effectiviteit van 

CTA in detectie van usability problemen was 0,80 versus 0,62 (p <0,05) respectievelijk met een 

gemiddeld verschil van 42% minder tijd die deelnemers nodig hadden in vergelijking met RTA. 

Daarnaast was CTA grondiger in het opsporen van usability problemen van een matige (0,85 versus 

0,7) en ernstige aard (0,71 versus 0,57). Met betrekking tot probleem-type detectie, werd door CTA 

unieke usability problemen in tekens/symbolen, navigatie problemen, foutmeldingen en de organisatie 

van de informatie op de schermen van de Query Tool's gedetecteerd. RTA detecteerde unieke 

problemen met betrekking tot systeem match met gebruikers' taal en toegepast terminologie. Vanuit de 

kwalitatieve analyse van de CTA en RTA verbale protocollen bleek dat RTA verbale protocollen 

significant meer toelichten over de oorzaak van een usability probleem en daarnaast meer 

opmerkingen over aanvullende systeemvereisten bevatte. Concluderend, CTA is effectiever in 

usability probleem detecteren, maar niet beter dan RTA. RTA biedt bovendien zicht op unieke 

usability problemen en nieuwe behoeften van de gebruikers voor specifieke gebruikersgroepen. Op 

basis van de resultaten van dit onderzoek adviseren wij het gebruik van CTA in formatieve usability 

evaluatiestudies van zorg informatie systemen. Wij adviseren echter verder onderzoek naar het 

gebruik van RTA in usability studies gericht op gebruikers profiel op maat in (her) ontwerp. 

 

In Hoofdstuk 5 wordt een bestaand classificatiesysteem uitgebreid ten behoeve van het classificeren 

van usability probleembeschrijvingen bij het evalueren van zorg informatiesystemen. Door middel van 

deze classificatie is het mogelijk te bepalen welke problemen met voorrang dienen te worden opgelost 

gedurende systeem ontwikkeling en herontwikkeling. Het schema is getest op usability problemen die 

tijdens de usability evaluatie van een order-management-systeem voor medicatie aanvragen, zijn 

gedetecteerd. De gedetecteerde usability problemen in het systeem werden geclassificeerd met behulp 

van een classificatie raamwerk ontwikkeld in het Usability Engineering Domein (het User Action 
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Framework, UAF). Om de prioriteit van het oplossen van bepaalde problemen te kunnen vaststellen, 

achteraf Hardop denken, werden de invloed van het probleem op de interactie van de gebruiker met 

het systeem en de invloed van het probleem op de taak uitkomst bepaald. OM de invloed van het 

probleem op de interactie van het systeem met de gebruiker te kunnen bepalen werd de ernst van de 

problemen bepaald op basis van de mate van voorkomen, de persistentie en de uitwerking op de 

gebruiker. Aangezien usability problemen van zorg informatie systemen indirect de gezondheid van 

patiënten kunnen beïnvloeden,  werden de usability problemen ook gerangschikt op basis van hun 

mogelijke invloed op de uiteindelijke uitkomst van een door gebruikers uitgevoerde taak in het 

systeem. Deze mogelijke invloed op de uitkomst van aan taak werd bepaald voor elke fase van de 

gebruiker-systeem interactie. De mogelijke invloed werd geclassificeerd als: verkeerde 

geneesmiddelennaam, verkeerde dosis, verkeerde toedieningfrequentie, verkeerde duur en verkeerde 

toedieningroute. De beoordelaars konden alle usability problemen die tijdens de usability evaluatie 

van het order-management-systeem werden gedetecteerd met behulp van deze classificatie 

classificeren en een prioriteit geven voor herontwikkeling. De overeenkomst tussen de verschillende 

beoordelaars was hoog. Dit onderzoek wijst erop dat het voorgestelde classificatieschema de 

nauwkeurigheid en effectiviteit van het rapporteren van usability problemen kan verbeteren. Daarnaast 

kan het schema ontwikkelaars van zorg informatie systemen helpen gedetecteerde usability problemen 

in een ontwerp, de onderliggende oorzaken van deze problemen, en de urgentie van her ontwerp, beter 

te begrijpen. Dit werk is ook van waarde voor andere onderzoekers die de resultaten van hun usability 

evaluatie studies beter willen rapporteren.  

De toepassing van user-centered design principes is een essentieel onderdeel van de moderne website 

ontwikkeling en evaluatie. Een bestaand Website Ontwikkel Model voor de Zorgconsument 

(WDMHC) is een uitgebreid en met succes geëvalueerd kader dat dergelijke ontwerpprincipes bevat. 

Echter, vanwege de uitgestrektheid van de toepassing in de praktijk is dit model niet direct toepasbaar 

in specifieke settings. In Hoofdstuk 6 passen we een beperkte subset van het WDMHC kader toe in 

een case-study over de ontwikkeling en evaluatie van een website gericht op kanker bij kinderen 

overlevenden (CCS). De doelstelling van deze studie is om te beoordelen of een beperkte subset van 

het WDMHC-kader voldoende is om een kwalitatief hoogwaardige website met weinig usability 

problemen, die gericht is op een specifieke patiëntenpopulatie, op te leveren. 

De website is ontwikkeld met behulp van een zes-staps benadering verdeeld in drie fasen, die allen 

werden afgeleid van de WDMHC: 1) informatiebehoefte analyse, mock-up maken en focusgroep 

discussie, 2) website prototype ontwikkeling, 3) Heuristische Evaluatie (HE) en Hard opdenk protocol 

analyse (Think Aloud). De HE werd uitgevoerd door drie dubbele deskundigen (kennis, zowel in 

usability engineering en kanker bij kinderen overleving), op basis van bestaande heuristieken 

ontwikkeld voor websites door een expert genaamd Nielsen. Voor de TA analyse werden acht 

eindgebruikers uitgenodigd om drie scenario’s te voltooien die de gehele functionaliteit van de website 
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bevatten. Voor de informatie analyse van de behoeften, werd een enquête uitgedaan met een respons 

van 145 potentiële eindgebruikers. Dit leidde tot een gestructureerde en geprioriteerde Requirements 

document (document van systeem eisen). Dit document diende als input voor het ontwikkelen van een 

mock-up (voorbeeld webpagina) en als input voor de agenda voor de focusgroep discussie, tijdens 

welke verfijningen voor beide werden voorgesteld. Nadat het prototype website was gebouwd, werden 

de HE en TA gelijktijdig uitgevoerd. De HE resulteerde in 29 unieke usability problemen, de TA 

detecteerde 11 unieke problemen. Alle usability problemen met een grote mate van ernst voor systeem 

ontwikkeling, die ontdekt waren in de HE werden eveneens geopenbaard door TA gebruiker 

testsessies en vice versa. Vier additionele problemen werden gedetecteerd door de HE, maar deze 

waren vooral gericht op cosmetisch ontwerpfouten. De TA detecteerde twee extra problemen welke 

betrekking hadden op de inhoud van website. Concluderend; door de betrokkenheid van zowel 

eindgebruikers en ‘dubbele’ deskundigen gedurende het hele project, waren we in staat om een 

prototype website te ontwikkelen die nauw aansluit bij de verwachting van de eindgebruikers en in 

relatief weinig usability problemen resulteerde tijdens eindgebruiker test. Met de succesvolle 

toepassing van deze beperkte subset van de WDMHC bieden we ontwikkelaars een kort, duidelijk en 

gemakkelijk toepasbaar kader voor de ontwikkeling van gezondheidszorg websites met een hoge 

gebruiksvriendelijkheid, die gericht zijn op specifieke medische populaties. 

Interactieve Zorg informatie systemen worden vaak beschouwd als cognitief complex door hun 

gebruikers, wat leidt tot hoge cognitieve belasting en toegenomen werkdruk. In Hoofdstuk 7 wordt 

geanalyseerd of het Hard op Denk (TA) protocol in usability testen waardevolle input biedt om 

effectief een zorginformatiesysteem te herontwerpen. Het systeem geanalyseerd in hoofdstuk 4, de 

Intensive Zorg Registratie Data Query Tool, is in dit onderzoek herontworpen met input van de TA 

om de cognitieve werkbelasting van intensivisten tijdens systeem interactie te verminderen. Usability 

evaluatie pre- en postherontwerp van het systeem toonde een belangrijke vermindering van de 

cognitieve taak werklast na herontwikkeling van de Query Tool. De gedetecteerde usability problemen 

werden pre en post geclassificeerd aan de hand van het User Action Framework, UAF, besproken in 

Hoofdstuk 5. Deze indeling maakte het mogelijk om de usability problemen in te delen in fases van 

cognitieve gebruikers interactie. Deze studie toont dat de usability problemen die gericht zijn op de 

planning en translatie van een gebruiker in het ondernemen van een actie voornamelijk de cognitieve 

taak werklast van een gebruiker beïnvloeden. Door deze problemen in het systeem ontwerp aan te 

pakken en te herontwerpen is de Query Tool herontwikkeld op zodanige wijze dat het efficiënt, 

effectief en een hoge mate van bruikbaarheid heeft voor de intensivisten. Dit onderzoek draagt bij aan 

het belang van het toepassen van TA in zorg informatie systeem herontwikkeling en toont dat deze 

inspanningen leiden tot een systeem waarbij de cognitieve complexiteit is verlaagd en de 

bruikbaarheid is verhoogd.  
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In Hoofdstuk 8 wordt een vergelijkend onderzoek gedaan tussen een op gebruikers gericht prototype 

voor een Klinisch beslissing ondersteunend systeem (Clinical Decision Support System (CDSS)) in 

het bepalen van follow-up screening procedures bij kinderen die kanker hebben overleefd, met de door 

klinische experts ontwikkeld papieren richtlijn. Het onderzoek richt zich met name op de type 

usability problemen in beide informatie systemen, en de efficiëntie en effectiviteit van zorgverleners in 

hun gebruik. Het user-centered (gebruikers gericht) ontwikkel proces is toegepast bij het ontwerpen 

van een werkend prototype CDSS. Usability problemen in het ophalen en vinden van informatie in de 

papieren richtlijn werden geanalyseerd met behulp van het Hard op Denk protocol (TA) uitgevoerd in 

een usability evaluatie met 13 deelnemers, gerelateerde zorgprofessionals. Zowel eenvoudige als meer 

complexe taken werden in het onderzoek toegepast. Deze analyse leverde input in de user-centered 

design van het prototype. De bruikbaarheid van het prototype CDSS ontwerp werd vervolgens 

geëvalueerd door TA analyse waarin dezelfde dertien deelnemers deelnamen. Usability problemen van 

de papieren richtlijn en het prototype CDSS werden vergeleken door classificatie van de usability 

problemen aan de hand van het ‘Classificatie Usability Problemen - CUP’ classificatieschema. 

Efficiëntie en effectiviteit van de deelnemers in het vinden van informatie in de papieren richtlijn en 

het user-centered prototype werden eveneens vergeleken. 

Usability problemen in zowel de papieren richtlijn, evenals het CDSS prototype werden vooral 

gekenmerkt door 'incongruent met het mentale model'; mismatch met het mentale model van 

eindgebruikers. Het CDSS ontwerp verminderde dit soort problemen van 17 tot 6 problemen met lage 

ernst voor het gebruik. De resultaten toonden dat de tijd om eenvoudige informatie zoek taken uit te 

voeren in het CDSS verhoogde met gemiddeld 0:58 seconde, maar een 58% verbetering in taak 

volledigheid opleverde ten opzichte van de op papier gebaseerde richtlijn. Taakuitvoering van 

complexe scenario's daalde met 3:50 minuten in het CDSS, met 17% hogere volledigheid vergeleken 

met de papieren richtlijn. Concluderend; deze studie toont een user centered design van een CDSS met 

toepassing van de TA methode. Uit de analyse van de usability problemen van de papieren richtlijn is 

gebleken dat de inhoudsorganisatiestructuur van het document niet matchte met de informatie zoek 

strategieën van de zorgverleners. Gebruikers van het CDSS ervaarden tevens mismatch problemen in 

de user-centered CDSS design. Deze problemen hebben echter geen remmende werking op effectieve 

en efficiëntie in het uitvoeren van taken in het systeem.  

Concluderend over alle hoofdstukken; De studies in dit proefschrift bieden kennis over HF/ usability 

methoden, hun toepassing en hun meerwaarde in User Centered Design (UCD) van zorg informatie 

systemen (HIS). De belangrijkste lessen worden weergegeven, waarop nieuw onderzoek kan worden 

gebaseerd en nieuwe inzichten over de toepassing van HF/usability methoden in de ontwikkeling van 

HIS kunnen worden gegenereerd. 

 


