
EPD-Quickscan
Haal meer rendement uit uw bestaande EPD



WAT IS DE EPD-QUICKSCAN?
Het Elektronisch Patiëntendossier is bijna in alle ziekenhuizen geïmplementeerd. Om 
een steeds betere, veiligere en goedkopere zorg te verlenen is optimalisatie van het 
EPD en de processen noodzakelijk. 

EPD-Quickscan
Om het verbeterpotentieel bij EPD’s in kaart te brengen heeft M&I/Partners de EPD-
Quickscan vragenlijst ontwikkeld, speciaal voor de gebruikers. De vragenlijst bestaat 
uit 25 vragen onderverdeeld in vier hoofdthema's: van het huidige EPD, de knelpunten 
van het EPD, EPD-trainingen en vaardigheden tot het verbeterpotentieel van het EPD. 

EPD-Quickscan: haal meer uit uw bestaande EPD  |   Ontdek meer op www.mxi.nl of bel 030 2 270 500

Snel overzicht in verbeterpunten

Invullen vragenlijst:10 minuten 

Bereik in korte tijd de gehele organisatie

4.750,-

http://www.mxi.nl/


Maakt ꞌwandelgangenpraatꞌ concreet  

Geeft inzicht in het onbenut potentieel van het EPD

Een organisatie brede evaluatie

Geeft legitimiteit voor procesverbeteringen

Concretiseert mogelijke scope voor optimalisatie

WAT LEVERT DE EPD-QUICKSCAN OP?
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“De rapportage uit de 
EPD-Quickscan van 

M&I/Partners is een goed 
richtsnoer om meer uit 

HiX te halen”

Otto Jansen
Hoofd informatiezaken
IJsselland. Ziekenhuis 

http://www.mxi.nl/


Meer weten?
Neem contact op met Matthias Mieth

M&I/Partners
M&I/Partners is een onafhankelijk organisatie- en ICT-adviesbureau voor de zorg en 
overheid. Met ruim drie decennia ervaring en meer dan 100 professionals zijn wij een 
betrouwbare partner voor alle ICT-oplossingen, strategisch en tactisch. Wij geloven in 
de kracht van technologie en ICT. Ons doel: klantgerichte, effectieve en efficiënte 
organisaties waarbij de mens centraal staat. Onze adviseurs zijn toegewijde, 
eigenzinnige en gedreven professionals. Ze hebben ieder hun eigen focus en expertise 
maar delen een passie voor digitalisering van de publieke sector. 

Ontdek meer op www.mxi.nl. 

M&I/Partners
Sparrenheuvel 32
3708 JE Zeist

T   (030) 2 270 500
E   info@mxi.nl
I www.mxi.nl

Volg ons

Matthias Mieth
Senior adviseur

matthias.mieth@mxi.nl
06 46 27 40 54

mailto:info@mxi.nl
http://www.mxi.nl/
https://www.linkedin.com/company/m&i-partners/?
https://twitter.com/MxIpartners
https://www.youtube.com/user/mxipartners
mailto:matthias.mieth@mxi.nl
tel:0646274054


REACTIES OP DE EPD-QUICKSCAN

“Ik ben blij dat er nu eens naar mijn ervaringen wordt gevraagd”

“Goed om dit onder de aandacht te brengen; vaak raakt het in de vergetelheid”

“Het is goed om het ziekenhuissysteem regelmatig te controleren bij het personeel die 
het ook gebruikt. Zo kan HiX om de zoveel tijd geëvalueerd worden en misschien komt er 

wat interessants uit.”

“Fijn dat er eindelijk een officiële en organisatiebrede evaluatie gedaan wordt.”

“Fijn dat het een snelle scan is”

“Laat je stilstaan bij wat ik zelf kan bijdragen aan verbetering”
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