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Betreft ongevraagd advies EPIC computers ten behoeve van coassistenten  

 

Geachte leden van het opleidingsteam geneeskunde, beste Jan Hindrik, 
  
Het zorglandschap digitaliseert snel en zeker na komst van het volledig elektronische patiëntdossier EPIC werken 
(zaal)artsen in het AMC vooral achter de computer. Ook het takenpakket van coassistenten verschuift hierdoor: er 
wordt bijvoorbeeld van ze gevraagd om in EPIC gegevens op te zoeken, in te voeren en aan te vragen. 
 
De raadsleden van de SR hebben geconstateerd, zowel uit hun eigen ervaringen als uit de resultaten van de SR 
Masterenquête 2016 (in totaal 192 respondenten), dat er op een aantal klinische afdelingen in het AMC een schaarste 
aan computers is. Er werd door 23% van de studenten aangegeven dat er bijna altijd of altijd genoeg EPIC-
computers beschikbaar zijn, door 39% van de studenten dat dit niet altijd zo was en 38% van de studenten dat er te 
weinig of veel te weinig EPIC-computers voor ze beschikbaar zijn op klinische AMC-afdelingen. 
 
Omdat het patiëntendossier sinds kort uitsluitend digitaal is, staat dit het leerproces van coassistenten in de weg: 
wanneer er geen computer beschikbaar is, kan een coassistent zich niet in een patiënt verdiepen en er minder van 
leren. 
 
In het verleden waren er fondsen beschikbaar voor het OTGEN voor eenmalige onderwijsverbeteringen. De 
Studentenraad pleit ervoor de uitbreiding van het aantal EPIC-computers op de artsenkamers en 
coassistentenkamers van klinische AMC-afdelingen te prioriteren voor de allocatie van dit soort gelden. Bij de 
verdere uitvoering van dit plan helpt de Studentenraad graag bij het nader inventariseren waar de schaarste het 
grootst is. 

 
Immer tot toelichting bereid, 

 

 
Met vriendelijke groet, 

 

 
Namens de Studentenraad, 
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