
  

 

Project Gebruiksvriendelijkheid EPD Intramed 

Aanleiding van het project  
Uit het kostenonderzoek dat in 2019 is uitgevoerd bleek onder andere dat de administratieve lasten van de logopedist 

in de eerste lijn hoog is. Er is vanuit de NVLF omtrent dit onderwerp al een aantal activiteiten ondernomen zoals de 

herziening van de richtlijn dossiervorming, de oprichting van de EPD-focusgroep en de beoordeling van de 

implementatie van de richtlijn dossiervorming in EPD’s. 

Doel van het project 
Ook middels dit project tracht de NVLF een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de administratielast (die ook 

samenhangt met de administratietijd). Er is gekeken of de werking van en met EPD Intramed geoptimaliseerd zou 

kunnen worden. Het doel was dat de administratietijd voor de groep deelnemende logopedisten met 10% 

verminderde en de ervaren administratielast (uitgedrukt middels een 10-puntsschaal) verbeterde met tenminste 

twee punten.  

Opzet van het project 

Er is een deelnemersgroep van acht logopedisten samengesteld, werkzaam in de eerste lijn (verpleeghuiszorg, 

kinderlogopedie en all-roundlogopedie) en allen werkzaam met het EPD van Intramed. Middels een voormeting is bij 

aanvang van het project het gebruik, de ervaren gebruiksvriendelijkheid en administratielast van deze deelnemers 

tijdens het werken met het EPD van Intramed in kaart gebracht. Hierbij lag de focus op de eerste stappen van het 

methodisch handelen: het invoeren van de informatie verkregen bij de aanmelding en het maken van een eerste 

afspraak. De deelnemers zijn in gesprek gegaan met Intramed, hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van een 

instructievideo en hebben de kennis uit deze video toegepast in de praktijk. Vervolgens is middels een nameting 

wederom naar het gebruik, de ervaren gebruiksvriendelijkheid en administratielast gekeken. Op basis van de 

uitkomstem van de voor- en nameting zijn conclusies en aanbevelingen geformuleerd naar Intramed toe voor de 

optimalisatie van het EPD en het werken ermee. Deze zijn met de softwareleverancier gedeeld tijdens een 

eindevaluatie.  

Resultaten en conclusie 
Uit de voor- en nameting zijn de onderstaande uitkomsten 

naar voren gekomen: 

Administratietijd Administratielast 

Voor: 6 min. 17 sec. Voor: 6.3 

Na: 5 min. 3 sec. Na: 4.2 

Verbetering van 
16.67% 

Verbetering van 2.08 

Het doel van het project is dus behaald.  

Zowel de administratietijd als de ervaren administratielast 
zijn na deelname aan dit project verbeterd voor de 

deelnemende logopedisten.  

Het vervolg 
Dit project is een onderdeel van een groter geheel, gericht op 

het terugdringen van de administratielast.  

Voor het vervolg ligt is Intramed geadviseerd de concrete 

aanbevelingen in het EPD mee te nemen. De NVLF is 

geadviseerd te kijken naar de overige stappen van het 

methodisch handelen binnen het EPD, naar de doorvoering 

van de verbeteringen in Intramed, (de vergoeding voor) de 

administratielast in de eerste en de tweede lijn als logopedist, 

de dossiervorming van de logopedist in vergelijking met de 

dossiervorming door behandelaren van andere disciplines en 

de implementatie van structurele kennisvernieuwing op dit 

gebied.  

Dit project is in samenwerking met de deelnemende logopedisten Noor van den Oever, 

Hanneke van der Hoek-Snieders, Nathalie Vermeulen, Marie-José Mars, Rosa Jonker, Astrid 

Moolhuizen-Zoethout, Monique Starr en Alice Tjakkes,  

Met Rob Bosman namens Intramed, 

met Yvonne Brookman, Charlotte Piers en Ineke van den Broek, vanuit de NVLF, 

in opdracht van Boudewijn de Ridder, namens de NVLF, 

en onder leiding van Daphne van Boekel als projectleider uitgevoerd. 

 

Tip: uit het project blijkt scholing in het gebruik van het gebruikte EPD sterk bij te dragen aan het terugdringen van de administratietijd en -

last. Werk je met Intramed, dan kun je via onderstaande link het webinar terugkijken dat de logopedisten heeft geholpen.  

Intramed gebruikstips voor logopedisten maart 2021 - YouTube 


