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INTRODUCTIE 

In Nederland worden jaarlijks enorme bedragen besteed aan een goede zorg voor alles en iedereen. 
Het blijkt echter dat zorgverleners veel tijd nodig hebben (tot 40% van de werktijd) om een 
adequate administratie te voeren die nodig is om te kunnen communiceren met de andere 
zorgverleners en om de geleverde  zorg te kunnen verantwoorden naar de verzekeraars. Uit 
onderzoek van Hanekamp (2016) blijkt dat (in de langdurige zorg) de meeste administratietijd 
opgaat aan het aanmaken en bijhouden van het elektronisch patiëntendossier (EPD). Suggesties van 
zorgverleners om de administratieve lasten te verminderen waren meestal ICT-gerelateerd. Ook De 
Veer, De Groot, Brinkman & Francke (2017) concluderen dat er nog veel verbetering mogelijk is in 
de ICT-systemen om de administratieve druk te verlagen. 

 

In dit project nodigen we studenten uit om samen met ons een eerste prototype te bouwen vanuit 
onze visie dat met behulp van moderne spraaktechnologie en domotica de zorgverlening helemaal 
automatisch gerapporteerd kan worden. We beogen alle verrichtingen, alle bepalingen en ook alle 
communicatie met de patiënt op een zodanige manier vast te leggen dat er voor de zorgverlener een 
verslag wordt voorbereid. Dit voorbereide verslag kan de zorgverlener na afloop van de zorg 
nakijken, eventueel corrigeren, en vervolgens invoeren in het EPD. Op deze manier verwachten wij 
zeker een halvering van de tijd vereiste voor de administratie te kunnen realiseren, en na 
toekomstig wetenschappelijk onderzoek zodanig te kunnen verbeteren dat zorgverleners minder 
administratieve last ervaren. 

DOEL 

We hebben een zeer ambitieuze visie voor de vermindering van de administratieve druk in de 
gezondheidszorg. Onze visie luidt: 

Alle zorgrapportages worden automatisch voorbereid, zodat de zorgverlener deze 
slechts hoeft te accorderen. 

Het is de bedoeling van het Speech2EPD project dat er een eerste prototype gebouwd wordt, een 
zgn. proof of concept, dat het gehele proces van zorgrapportage ondersteunt. 

Het standaard zorgcontact verloopt ongeveer als volgt. De zorgverlener is bij de patiënt en verricht 
enige inleidende communicatie om zich voor te stellen. Vervolgens worden er allerlei vragen 
gesteld en medische bepalingen gedaan (anamnese), zoals het opnemen van temperatuur of het 
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vaststellen van de hartslag of aanvullend lichamelijk onderzoek. Tijdens verpleegkundige 
patiëntcontacten worden er mogelijk verrichtingen uitgevoerd zoals het aanleggen van een 
verband, het aandoen van steunkousen, of het geven van een injectie. Gedurende dit hele contact 
wordt er informatie uitgewisseld die de medische klacht of de zorgverlening betreft. Er vindt ook 
communicatie plaats die bedoeld is om de patiënt gerust te stellen of om een plezierige sfeer te 
creëren. Deze vorm van communicatie is van belang omdat hieruit conclusies kunnen getrokken 
worden over de psychosociale of emotionele situatie van de patiënt, die voor sommige soorten 
patiënten ook van belang is om in het EPD te worden gerapporteerd (Zimmermann et al., 2011).  
Ten slotte worden er afspraken gemaakt zoals het vastleggen van vervolgcontacten en wordt 
gezamenlijk besloten wat de patiënt zelf kan doen aan diens ziekte en gezondheid. Van belang is 
ook dat bij veel ziektebeelden gewerkt wordt volgens een gestandaardiseerd protocol of richtlijn, 
zeker wanneer het herhaalcontacten met chronisch zieken betreft.  

We beogen in het Speech2EPD project de volgende vier innovaties te realiseren: 
1. Omzetting van zorgcommunicatie naar tekst;  
2. Tekstualisering van bepalingen en verrichtingen; 
3. Generatie van zorgrapportages; 
4. Completering zorgverslag met generiek EPD-interface. 

 
Deze samenhangende innovaties kunnen een drastische reductie van de administratieve regeldruk 
in de zorg tot stand brengen en een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van de persoonlijke omgang 
in de gezondheidszorg. 
 

WAT IS DE FUNCTIONALITEIT VAN DE SOFTWARE? 

We schetsen hier een kader voor de bovengenoemde functionaliteit. Eigen inbreng en validatie van 
alternatieven worden op prijs gesteld. 

1. Omzetting van zorgcommunicatie naar tekst : Alle spraak van zorgverlener en patiënt wordt 
automatisch tijdens het zorgcontact omgezet naar tekst met bestaande speech-to-text 
technologie. Het is niet de bedoeling dat deze technologie zelf ontwikkeld gaat worden. Wel 
dient de geschiktheid van de bestaande speech-to-text technologie zorgvuldig geëvalueerd 
te worden. Hiervoor zijn onder strikte voorwaarden video-opnames van alledaagse 
zorgcontacten binnen het Nivel  (Nederlands instituut voor onderzoek van de 
gezondheidszorg) beschikbaar. We verwachten echter dat de projectgroep ook zelf 
experimenten hiervoor kan inrichten. 

 
2. Tekstualisering van bepalingen en verrichtingen: Alle bepalingen en verrichtingen dienen 

opgenomen te worden in de rapportage d.m.v. domotica of andere hulpmiddelen (camera, 
sensors). Het is de bedoeling dat de hiervoor benodigde apparatuur geen verstorende 
werking heeft in de zorgverlening. Voor deze tekstualisering zal  geëxperimenteerd moeten 
worden. Echter zal het benoemen van een bepaling (“Uw hartslag is 83”) of verrichting (“Zo, 
uw steunkousen zitten weer netjes.”) in eerste instantie voldoende zijn. Uiteindelijk willen 
we dit zonder enige administratieve handeling mogelijk maken. 

 
3. Generatie van zorg-rapportage: Uit de tekst dient een rapportage gegenereerd te worden. 

Dat houdt in dat er automatisch een samenvatting gemaakt wordt op basis van de 
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conventies die in de zorg beschikbaar zijn. Dat zijn meestal korte gestructureerde 
rapportages met een groot aantal standaard formuleringen en standaardzinnen gerelateerd 
aan het ziektebeeld. Hiervoor zullen gefingeerde, maar realistische zorgrapportages 
beschikbaar zijn. 

 
4. Completering zorgverslag met generiek EPD-interface: De zorgverlener blijft altijd 

verantwoordelijk voor de correcte invoer van het verslag in het EPD. Dat betekent dat de 
zorgverlener de gegenereerde teksten en zorgdata moet kunnen teruglezen en kunnen 
editen. Interpretaties dienen te kunnen worden verbeterd of toegevoegd zodanig dat er een 
definitieve tekst voor het EPD geprepareerd wordt. Vervolgens wordt de definitieve 
rapportage doorgevoerd in het EPD via de standaard API. De opname van het verslag in het 
EPD mag worden gesimuleerd. Deze stap wordt zodanig ingericht dat in principe 
aansluiting op elk EPD mogelijk is. 

 
Het is niet de bedoeling dat de identiteit of locatie van patiënt automatisch bepaald wordt. Al dit 
soort zaken zijn nu nog niet aan de orde. 
De keuze voor het ontwikkelplatform MS-TFS, Java, Python, LAMP, RoR, en andere technologie 
willen we in overleg met de projectgroep snel na de start bepalen na een zorgvuldige evaluatie. 
Datzelfde geldt voor de linguïstische tools voor het Nederlands: WordNet, ConceptNet, NLTK, 
SpaCy, etc. (Lucassen et al., 2016). Deze tools zijn op het web via verschillende open source licenties 
beschikbaar.  

TOEPASSINGSGEBIED 

Het toepassingsgebied is ICT ondersteuning in de gezondheidszorg. In eerste instantie zal 
de toepassing zijn bij interacties tussen zorgverlener en patiënt waarbij gestructureerde 
gesprekken plaatsvinden bij bekende patiënten, zoals bij praktijkondersteuners 
huisartsenzorg (zgn. POH consulten) of in de thuiszorg. 

CONTEXT/GERELATEERD WERK 

Voor het project bestaan drie relevante softwaretoepassingen die aan elkaar gekoppeld moeten 
worden: 

- Speech-to-text technologie. Hiervoor zullen we ook in overleg met de projectgroep gebruik 
maken van bestaande tools.  

- Domotica. Bestaande platformen voor videoanalyse en sensor technologie. Er wordt beoogd 
gebruik te maken van eenvoudige middelen met lage kostprijs. Hiervoor is beperkt budget 
beschikbaar. 

- Het elektronische patiëntendossier. EPDs zijn nog altijd in ontwikkeling: waar eerst alleen 
gegevens geregistreerd konden worden, kunnen nu bijvoorbeeld ook automatisch brieven 
gegenereerd worden op basis van deze gegevens. 

Voor zover wij hebben kunnen vaststellen zijn er nog geen vergelijkbare applicaties grootschalig 
beschikbaar in de markt. Er bestaan al wel patenten in de USA waarin onze gekozen functionaliteit 
wordt voorgesteld. Deze patenten verlopen binnenkort.  
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WAAROM IS HET PROJECT INTERESSANT? 

Het project komt voort uit een maatschappelijke behoefte: tweederde van de zorgverleners geeft 
aan de administratieve druk te hoog te vinden (De Veer et al., 2017). De tijd die besteed wordt aan 
administratie gaat ten koste van de directe zorg aan patiënten. Als de administratie 
geautomatiseerd kan worden levert dit enorme tijdwinst op voor de zorgverlener. Bovendien leidt 
het tot gestructureerde en uniforme verslaglegging, wat een belangrijke voorwaarde is voor het 
verlenen van goede zorg en voor de communicatie en coördinatie van de zorg. 

                 

WAAROM IS HET PROJECT INTERESSANT VOOR DE STUDENT? 

De studenten zullen in aanraking komen met breed scala aan innovatieve technologie (speech-to-
text, tekst-generatie, domotica, internet of things, sensoren, video-analyse), die gekoppeld dienen te 
worden in een innovatief zorgplatform. Ook is de gekozen functionaliteit nog uitsluitend 
beschreven in de zin van wat er gemaakt moet worden en niet op welke manier dit gerealiseerd 
dient te worden. De studenten hebben dus veel vrijheid om zelf allerlei oplossingen te bedenken en 
te ontwikkelen. 

Tenslotte heeft iedereen wel eens te maken met zorgverleners die worstelen met administratie. Een 
bijdrage leveren aan dit maatschappelijke probleem kan op iedere verjaardag een goed verhaal 
opleveren en bewondering voor de studie- en carrièrekeuze.  

DELIVERABLES 

In overleg met de studenten willen we de deliverables nader vaststellen. Naast het prototype dat 
bestaat uit het platform en de proof of concepts voor de 4 innovaties geformuleerd in de sectie 
doelstelling en functionaliteit. 

Tevens willen we een goede beknopte documentatie van de evaluatie en de selectie van de 
technologie en de inrichting van de architectuur: speech-to-text, linguïstische tools, domotica, 
sensortechnologie, API, en ontwikkelplatform. 

Ondanks dat dit plan in het Nederlands is, zullen alle technische en inhoudelijke documenten in het 
Engels opgesteld moeten worden. De projectdocumentatie kan op verzoek in het Nederlands. 
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PROJECTDUUR 

Het project dient te worden uitgevoerd conform de standaard periodes 1 en 2 van het 
SoftwareProject in het academisch jaar 2018-2019 en de bijbehorende instructies van de docenten. 

ONTWERP GRENZEN 

Het is van belang dat het team zich herkent in de visie van de opdrachtgevers. De te ontwikkelen 
oplossing mag geen inbreuk in de zorgsituatie teweegbrengen en dus niet storend zijn. De software 
voor speech-to-text dient as-is ingebouwd te worden, en ontwikkeld te zijn door een leverancier 
waarvan verwacht kan worden dat de continuïteit in alle redelijkheid gewaarborgd is. 

Dit project gaat uit van een zorgverlening situatie bestaande uit één zorgverlener en één patiënt, 
dus de reguliere een-op-een situatie. 

Vanwege de mogelijke gevoeligheden van concurrentie zal er geen direct contact met leveranciers 
van EPD software zijn, maar uitsluitend via de opdrachtgevers. 

BEPERKENDE VOORWAARDEN 

Het team is redelijk vrij om eigen keuzes te maken mits goed gemotiveerd en gedocumenteerd. De 
opdrachtgevers zullen beschikbaar zijn om mee te denken met de keuzes en de beperkingen die 
hieruit voortkomen. 

Gebruik van open-source software alleen met geschikte licenties in overleg met de opdrachtgevers. 

SYSTEEM INPUT 

De input van het systeem volgt uit de beschreven functionaliteit in een normale setting van de 
verlening van zorg. Spraak, beeld, sensordata, en patiëntdata zijn input. 

GEWENST GEDRAG 

Het gedrag volgt redelijkerwijs uit de beschrijving van de functionaliteit en de setting van een 
normale vorm van zorgverlening. Het geheel van de oplossing (hardware en software) mag niet 
storen tijdens de zorgverlening. 

ONGEWENST GEDRAG 

Ongewenst gedrag betreft het aanpassen van de bepalingen of verrichtingen zodanig dat de 
rapportage niet overeenkomt met de daadwerkelijk bepaalde waarden of uitgevoerde acties.   

Oneigenlijke aanpassingen van de uit de communicatie gegenereerde rapportage tekst zijn wel 
ongewenst, maar vallen niet onder dit project. 
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GEBRUIK 

Zorgverleners zullen de reguliere gebruikers zijn. Zij zullen met minimale instructie de oplossing 
dienen te kunnen gebruiken op een intuïtieve manier.  

VISUALISATIE 

Het doel is om informatie op te slaan in de vorm van vereiste verslaglegging. De zorgverlener moet 
aan het eind van het consult een overzichtelijke weergave krijgen van de zorgrapportage en deze 
gemakkelijk handmatig kunnen aanpassen of toevoegingen kunnen doen waar nodig. 

ARTWORK 

Er is nog geen stijl of artwork bedacht. Het wordt gewaardeerd als de projectgroep zelf met ideeën 
komt die in overleg met de opdrachtgever verder uitgewerkt worden. 

GEBRUIKERSPERSPECTIEF 

Zorgverleners passen de software toe in de werksituatie. We gaan voor dit project uit van de een-
op-een situatie van zorgverlener en patiënt. Later zullen settings met meerdere zorgverleners en 
mantelzorgers volgen. 

ACTIES/HANDELINGEN 

Eenvoud is het sleutelwoord. Beoogd wordt om zorgverleners zoveel mogelijk te ontlasten van 
administratieve taken, en hier ook geen andere (ongewenste) handelingen voor in de plaats te laten 
komen. In de ideale situatie volgt de zorgverlener zijn/haar normale procedure en hoeft hij/zij aan 
het eind van de interactie met de patiënt enkel de verslaglegging te accorderen. 

VEREISTE MATERIALEN 

In de gezondheidszorg wordt veel met mobiele apparatuur gewerkt. We stellen daarom voor dat 
het prototype zal draaien op een gangbare tablet.   

MATERIALEN AANGELEVERD DOOR DE OPDRACHTGEVER 

Wij verwachten dat er voor het project vrij weinig specifieke faciliteiten nodig zijn. Het Nivel 
(Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) heeft een collectie van 18K video’s 
van zorgcontacten met zorgverleners en patiënten. Onder strikte voorwaarden zijn deze 
privacygevoelige opnames voor secundaire analyse beschikbaar. Van belang is dat deze video’s 
alleen maar in het Nivel-gebouw, in een afgesloten en beveiligde ruimte na het tekenen van een 
geheimhoudingsverklaring bekeken mogen worden, en dit alles vanzelfsprekend zonder dat de 
video’s verloren gaan. 
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Er zullen gefingeerde, maar realistische zorgrapportages beschikbaar gesteld worden met 
voorbeeld formuleringen en standaardzinnen al dan niet specifiek voor een ziektebeeld. 

TESTOMGEVING 

De testomgeving dient op basis van een zorgcontact te zijn, of eventueel een gefingeerde setting. 
Testfaciliteiten zullen in overleg van de opdrachtgevers en het team nader bepaald worden. 
Uitgangspunt is een realistische setting en enkele niet-triviale bepalingen en verrichtingen. 
Waarschijnlijk zal ook van tevoren gekozen dienen te worden voor een ziektebeeld, zoals 
hypertensie of diabetes type 2, zoals veelvuldig bij praktijkondersteuner van de huisarts wordt 
gerapporteerd. 

 

CONTACTPERSOON 

Tijdens het project zullen de volgende personen namens de opdrachtgevers de contactpersonen 
zijn: 

● Lientje Maas MSc: J.A.M.Maas@uu.nl 
● Prof.dr. Sjaak Brinkkemper: S.Brinkkemper@uu.nl 
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