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Aimee Heijdenrijk & Jeannette Hielkema 

Heroriëntatie ECD leidt tot revolutionaire aanpak harmonisatie zorgplan, processen en systemen  

Top integrale aanpak plan & proces bij Ipse de Bruggen  
 
“Het gaat niet om het vernieuwde systeem, het gaat om een andere manier van werken! Anders 
denken, anders doen en ja, toevallig wordt dit gehele veranderingsproces gedragen door een ander 
Elektronisch Cliënten Dossier”, aldus Aimee Heijdenrijk, Directeur Zorg van Ipse de Bruggen. 
Projectleider ECD, Jeannette Hielkema, vult Aimee aan: “Alles komt nu samen in  
één mooi systeem, dat onze mensen ondersteunt in het integrale samenspel  
van zorgplan en zorgproces en met de cliënt in de hoofdrol!”  
 

Startpunt wezenlijk anders 
Veelal worden dit soort projecten gestart vanuit de ICT en zijn de projectleiders vaak mensen met een 
ICT achtergrond. “Uit eerdere ervaringen vanuit de ziekenhuissector heb ik geleerd dit soort projecten 
juist niet te technisch te benaderen en te starten bij het primaire zorgproces. Effectieve primaire 
processen die nu eens écht worden ondersteund vanuit het ECD leveren je als zorgorganisatie en 
medewerker het meeste plezier. We hebben met een impactmeting gekeken waar de ‘winstpakkers’ 
zaten en verwachten het project terug te verdienen door onze winst in efficiency en kwaliteit in het 
primaire zorgproces. “ 
 

Nu is de tijd!  
Vanuit de sector is er de laatste tijd veel aandacht voor effectieve processen, gebruikmakend van 
daadwerkelijk ondersteunende systemen en een integrale  
zorgbenadering die start bij de zorgvraag van de cliënt.  
Vanuit de officiële thema’s die de VGN nu actief promoot,  
hebben maar liefst 70% raakvlakken met dit project:  
 
 Bekostiging & organisatie zorg 
 De cliënt centraal & ondersteuningsplan 
 Decentralisatie/Wmo 
 Informatiebeheer & ECD 
 Innovatie & transitie 
 Kennisbeleid 
 Kwaliteit 
 Opleiden en ontwikkelen 
 Participatie & sociaal domein 

 
Daarnaast zijn de systemen de laatste jaren erg veranderd.  
Er zijn nieuwe ECD systemen beschikbaar gekomen en het aanbod  
van ECD leveranciers is beter geworden in onze sector.  
Als Ipse de Bruggen werkten we altijd al met een goed  
zelfgebouwd dossiersysteem en een goed functionerende standaardapplicatie voor de administratie. 
 
“Inmiddels is er bij ons sprake van de ‘wet van de remmende voorsprong’ en is er de wens om gebruik 
te maken van één integraal systeem om de bovenstaande thema’s vanaf 2015 optimaal te kunnen 
benutten. Waarbij ons uitgangspunt is, gelijk vanaf de intake ‘registratie bij de bron’, zodat informatie 
beschikbaar en accuraat is op het moment dat de behoefte er is in de zorg of in het secundaire proces. 
Cliënten en medewerkers zijn gebaat bij een kwalitatieve en vliegende start. Kortom, nu is de tijd!” 
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Wijze les 

“We zijn het project begonnen met vragen als ‘hoe werk ik nu’ en ‘hoe zou ik graag willen werken in de 
toekomst’, daarna zijn we naar de techniek gaan kijken die ons daarin het beste kan ondersteunen. Als 
je het omdraait, moet je steeds een been bijtrekken, daar waar het ons juist om de inhoud van onze 
dienstverlening gaat!  
We maken de grond bouwrijp voor verandering en doen dit heel transparant. We hebben hierbij wel 
geaccepteerd dat het ideale systeem voor zowel zorginhoudelijk als financieel niet bestaat en dat je 
zeker nog niet klaar bent als je het beste systeem gekozen hebt. De implementatie is ook jezelf tijd 
gunnen om je nieuwe prettige manier van werken eigen te maken.” 
 

Samen doen! 
Het project raakt iedere dag steeds meer onderdelen en mensen van de organisatie, dit kan je allemaal 
van tevoren niet bedenken. “Mooi dat iedereen hier zelf achter kan komen en zo ervaart wat 
participatie in het project voor hun eigen discipline kan betekenen.  
Nieuwe projecten in de organisatie zijn eigenlijk overbodig, alles zou zo geïntegreerd kunnen worden 
in het ECD project. Neem nou bijvoorbeeld de discussie over de mate van mobiel werken. Er melden 
zich nog steeds mensen aan, die willen gaan fungeren als ambassadeur en hun kennis willen 
uitnutten”, aldus projectleider ECD Jeannette Hielkema. “Iedereen voelt zicht erg gewaardeerd om 
mee te denken aan een mooie toekomst voor cliënten en medewerkers bij Ipse de Bruggen.”  
 

 
“In Advisaris hebben we hierin een praktisch en plezierig maatje gevonden, die alle functionarissen 
hierbij goed faciliteert, zowel op de harde als de zachte kant. Van zorgadministratie tot behandelaar, 
van werkgroep tot stuurgroep, met inhoudelijke kennis van zaken en focus op essentie, afspraken, de 
organisatie als geheel en de planning van het geheel. Zo houden we het project op de juiste spanning 
tussen ‘de oplossing moet simpel zijn’ en ‘mijn uitzondering moet er zeker in!” 
 

Een feestje 
Met gedragen processen, casuïstiek en eisen aan het nieuwe systeem hebben we nu een 
weloverwogen keuze voor onze toekomst gemaakt. De veel betere en intuïtieve workflow 
ondersteuning moeten we nu gaan ervaren over de gehele breedte van de organisatie, niet voor 
enkele disciplines.  
We zijn nu aan het implementeren en verwachten in deze fase nog wel wat dubbel werk, 
kinderziektes, bugs en hierdoor wat ergernis. We houden hierbij voor ogen dat het straks een feestje 
wordt met de nieuwe werkwijze en het nieuwe ECD, dat nu eens écht ondersteunend is bij het 
uitvoeren van je werk als professional of als cliënt bij Ipse de Bruggen! 


