FACTSHEET: ECD
Wat is een ECD?
Het ECD is een elektronisch dossier waarin de gegevens over de te leveren zorg van de cliënt worden
opgeslagen. Denk dan aan het zorg- en behandelplan, onderzoeksgegevens en adresgegevens.
Wat is belangrijkste doel van een ECD?
Het dossier dient als communicatiemiddel, zodat alle personen die betrokken zijn bij de zorg van een
cliënt kunnen samenwerken om de cliënt de best mogelijke zorg te kunnen verlenen.
Informatie over de zorg is op een heldere eenduidige wijze vastgelegd en voor een ieder inzichtelijk.
Dit bevordert een heldere informatie-overdracht.
Wat betekenen de afkortingen MIM en MIC?
MiM: melden incident medewerker
MiC: melden incident cliënt
Beiden kunnen ook tegelijkertijd voorkomen bij hetzelfde incident. Voorbeeld: je bent een cliënt aan
het wassen in de douche. De cliënt valt en stoot zijn hoofd. Dit is de MiC. De val is dusdanig
ongelukkig dat jij ook valt en je pols bezeerd. Dit is een MiM.
Waarom is het melden van incidenten belangrijk?
Alleen door het melden van incidenten, deze met elkaar te bespreken en de achterliggende oorzaken
te achterhalen kun je als team/afdeling leren en verbeteracties in gang zetten. Op deze manier kun je
risico’s beter inschatten en maatregelen treffen om deze te minimaliseren.
Voordelen ECD
Een vaak genoemd voordeel van het ECD is dat het het methodisch werken ondersteunt. Het meldt
bijvoorbeeld dat het tijd is voor een evaluatiegesprek met de cliënt over de gemaakte afspraken.
Deze afspraken zijn ook het uitgangspunt voor het MDO en de doelen zijn gelinkt aan de domeinen.
Dit scheelt veel tijd aan de voorbereiding van het MDO omdat je een samenvatting hebt van de
rapportages per doel.
Daarnaast kan het ECD signaleren of de gemaakte afspraken in het Zorgleefplan passen binnen de
bandbreedte van het ZorgZwaartePakket. Immers, vanuit de bedrijfsvoering zullen ook budgetten
bewaakt moeten worden.
Als je werkt met een ECD heb je de mogelijkheid om zorginhoudelijke indicatoren meer een integraal
onderdeel van het werk te laten zijn. Decubitusscore, gewicht, bloedsuikers bij diabetici,
wondbehandelingen, griep vaccinatie en incidenten, het zijn allemaal items die in het systeem
kunnen zitten, bijvoorbeeld bij de observaties die de eerste zes weken ingevuld worden en
vervolgens bij de evaluatiemomenten.
Je voert ze dus continu in en niet eenmalig tijdens bijvoorbeeld een meetweek. Dit waarborgt ook
kwaliteit van informatie, alle informatie is altijd up to date. Het ECD kan in geval van een risico ook
een waarschuwing geven dat er een doel moet worden opgesteld.
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