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Beste Europese praktijkvoorbeeld voor medicijnregistratie

Internationale erkenning voor Antonius Ziekenhuis
Met onder andere barcodescanning aan het bed van de patiënt, voor de registratie van
medicatie, wordt het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord genoemd als beste
Europese praktijkvoorbeeld voor automatisering van de zorg. Het Antonius Ziekenhuis heeft
daarnaast internationale erkenning gekregen voor de gehele automatisering van de zorg.
Als een van de weinige ziekenhuizen in Nederland kreeg het Antonius Ziekenhuis het op
één na hoogste certificaat van de Amerikaanse zorg-ICT-organisatie Healthcare Information
and Management Systems Society (HIMSS). Bij automatisering gaat het niet alleen om het
opslaan en raadplegen van medische en verpleegkundige gegevens, maar ook over
informatie over het gebruik van medicijnen. Door gebruik te maken van barcodes op
medicijnen worden fouten voorkomen en is het Antonius zelfs een voorbeeld voor andere
Europese ziekenhuizen.
Veiligheid ook door automatisering geborgd
Voor patiënten betekent deze goede automatisering van de zorg dat de veiligheid van
patiënten ook met automatisering gewaarborgd wordt. Het ziekenhuis, met vestigingen in
Sneek en Emmeloord is het 4e algemene ziekenhuis in Nederland dat deze hoge waardering
haalt. Naast het Antonius Ziekenhuis zijn de UMC’s Utrecht en Leiden en het
Westfriesgasthuis op dit niveau gewaardeerd.
In Europa zijn er slechts 36 ziekenhuizen op dit één na hoogste niveau. Het ziekenhuis in
Hamburg is de enige in Europa met niveau 7.
HIMSS is een Amerikaanse organisatie zonder winstoogmerk, die zich richt op verbetering
van de gezondheidszorg door middel van optimale inzet van ICT. De organisatie deelt
zorginstellingen in op één van acht niveaus, 0 tot en met 7. HIMSS kijkt daarbij onder
andere naar de werking van het Elektronisch Patiëntendossier en hoe dat gekoppeld is aan
systemen bij onder meer de laboratoria, radiologie, cardiologie en de intensive care. Het
Antonius Ziekenhuis is gecontroleerd door een internationaal team van inspecteurs.

