NEXUS / EPD
VERPLEEGKUNDIGEN
Het EPD voor de verpleegkundige disciplines

Met NEXUS / EPD VERPLEEGKUNDIGEN wordt de dagelijkse zorgplanning voor verpleegkundigen en
ondersteunende disciplines op procesmatige wijze, en gestuurd door
kennis, optimaal ondersteund in het
ziekenhuis.

‘Zorg wordt aan het bed
geleverd. Het EVD helpt hierbij.’

Wat is het?
Het NEXUS / EPD VERPLEEGKUNDIGEN is een uitbreiding op - en geïntegreerd met - het NEXUS / EPD en
bovenal geoptimaliseerd voor gebruik door verpleegkundigen en ondersteunende disciplines. Het werkblad,
ook wel workspace genoemd, is zo in te richten dat het
perfect aansluit op de wensen, procedures, standaarden
en verpleegmethodieken van het ziekenhuis. Op basis
van gestandaardiseerde werkprocessen en protocollen,
wordt de kwaliteit van de zorg, vanuit het multidisciplinair en planmatig werken, sterk verbeterd.

Het zorgplan met bijbehorende werklijsten vormen het

Hoe werkt het?

vertrekpunt voor de dagelijkse werkplanning. Registraties

Na het inloggen hebt u direct toegang tot uw eigen

zoals scores en metingen, infuus en vochtbalans worden

workspace met al uw werk- en patiëntgegevens. Gege-

vanuit de werklijst aangeboden. Door de integratie met

nereerd vanuit de werklijst, worden de registraties gedaan

het EPD, heeft u ook de beschikking over het basisdos-

en de acties afgevinkt. U ziet welke activiteiten aan u zijn

sier en de benodigde onderzoek- en behandelgege-

overgedragen en welke inmiddels, of nog niet, door uw

vens. Gegevens vanuit het zorg- of klinisch pad worden

collega’s zijn uitgevoerd. Het workflow-managementsys-

opgenomen in het zorgplan, die vervolgens de werklijst

teem zal u daarop attent maken. Registraties, zoals een

genereerd. U bent altijd op de hoogte en het voelt als één

infuus en vochtbalans bijwerken of het invullen van metin-

vertrouwd geheel; er wordt meegedacht en het zorgpro-

gen en een observatiescorelijst, kunnen direct vanuit de

ces wordt bewaakt.

werklijst worden afgewerkt. Anderen kunnen dit monitoren en daarmee op effectieve wijze de zorg bewaken en

De verpleegkundige verslaglegging is gevormd rond de

veiliger maken.

CBO-richtlijnen en is flexibel in te richten. Probleemgestuurd rapporteren of rapportage volgens SAMPC; welke

De inrichting van het NEXUS / EPD VERPLEEGKUNDI-

keuze u ook maakt, het NEXUS / EPD VERPLEEGKUN-

GEN zorgt voor een logische en visuele ordening van het

DIGEN sluit aan bij uw organisatie. Het NEXUS / EPD

te volgen proces. Zijn de scores en metingen gedaan? Is

VERPLEEGKUNDIGEN is vanuit de dagelijkse praktijk

de preoperatieve screening uitgevoerd? Is de transferbrief

ontworpen en ontwikkeld in samenwerking met verpleeg-

aangemaakt? Vanuit de evaluatie- en overdrachtsfunctie,

kundige expertgroepen van diverse zorgorganisaties.

kan een transfer naar een andere afdeling of vervolgin-

NEXUS Nederland innoveert haar producten met behulp

stelling worden voorbereid, samengesteld en elektronisch

van de nieuwste technologieën, gekenmerkt door flexibele

verzonden.

inrichting, procesondersteuning, workflow en een moderne intuïtieve interface.

‘Altijd zicht op de
patiëntenzorgverlening in het
ziekenhuis.’

Voordelen voor uw cliënten:
∙ uw patiënten hoeven hun verhaal maar één keer
te vertellen;

Uw voordelen:

∙ de patiënttevredenheid verbetert doordat patiënten inzage kunnen krijgen in het zorgplan;
∙ minder administratie, dus meer tijd voor patiën-

∙ u werkt papierloos en bent flexibel op elke willekeurige werkplek;
∙ snellere bedrijfsprocessen en betere kwaliteit
door digitale gegevens;
∙ tijdbesparing door hergebruik van gegevens;
∙ interne en externe transfer en overdracht verlopen beter: u raakt geen gegevens meer kwijt;
∙ uitwisselbaarheid van medische en zorggegevens verhoogt de patiëntveiligheid;
∙ moderne uitstraling van uw organisatie.
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ten;
∙ minder fouten bij de registratie en overdracht
naar interne afdelingen of externe organisaties;
∙ de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid neemt
toe.

