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Hoofdstuk 1 Inleiding 
Door een samenwerking tussen Attendi en Ecare is het voor drie wijkzorgteams van Patyna nu 
mogelijk om het ECD PUUR. te bedienen met hun stem.  
 
Gedurende één maand is de oplossing actief getest door de zorgprofessionals binnen drie 
wijkzorgteams. In samenwerking met Patyna is tijdens de introductieperiode uitvoerig onderzoek 
gedaan naar de effecten van het spraakgestuurd rapporteren op het werkproces van de 
zorgprofessional en de kwaliteit van de rapportages. In dit rapport wordt antwoord gegeven op 
onderzoeksvragen die de volgende onderwerpen omvatten: 
 

1. Kwaliteit en volledigheid van de rapportages. 
2. Betrokkenheid van de cliënten bij rapportages. 
3. Tijdswinst en business case van de oplossing. 
4. De kwaliteit van de spraak-naar-tekst.  

 
Voor het onderzoek zijn er bij drie zorgprofessionals een nul- en eenmeting gedaan. Tijdens deze 
meeloopdagdelen werden de werkzaamheden geobserveerd en werden er tijdregistraties gemaakt. 
Gebruikscijfers zijn geanalyseerd, evenals de inhoud van rapportages voor en tijdens het 
spraakgestuurd rapporteren. Tot slot is de nauwkeurigheid van de spraak-naar-tekst geëvalueerd. Er 
is bepaald wat er nodig is om de oplossing in de hele organisatie op de gewenste nauwkeurigheid te 
krijgen. 
  



 

Hoofdstuk 2 Gebruikscijfers 
 
Gebruikscijfers duiden kwantitatief aan wat het gebruik van de oplossing is geweest gedurende de 
introductieperiode.  
 
2.1 Algemeen 

Registraties Aantal 

Ingesproken rapportages 1.246 
Totaal aantal gebruikers  39 
Totaal aantal actieve gebruikers 33 
Percentage actieve gebruikers t.o.v. totaal 90% 
Workum/Makkum – aantal rapportages 580 

Franeker 2 – aantal rapportages 502 

Wijkteam Sneek A – aantal rapportages 277 

 
• 18 zorgprofessionals die hebben ingesproken waren geen onderdeel van de 

introductieperiode. Zij hebben in totaal 101 rapportages ingesproken (7,5% van het totaal). 
Deze zorgprofessionals zijn niet meegenomen bij de berekening van het aantal (actieve) 
gebruikers en het aantal rapportages. Het is niet zichtbaar uit welke teams deze gebruikers 
zijn gekomen.  

• Het is interessant dat deze gebruikers zonder enige training of communicatie zelfstandig aan 
de slag zijn gegaan met het spraakgestuurd rapporteren. 

 
2.2 Cijfers per team 

Registraties Gebruikers Rapportages 

Workum/Makkum 13 526 
Franeker 2 13 460 
Wijkteam Sneek A 7 222 

 
2.3 Ontwikkeling van cijfers over tijd 
Het onderstaande figuur beslaat het aantal opnames over tijd in de periode 06-09-2022 t/m 26-09-
2022.  
 

 
 
 



 

2.4 Verdeling over de dag 
Het onderstaande figuur beslaat de verdeling van alle opnames over de gehele dag. Uit het figuur 
blijkt dat de rapportages worden ingesproken over een gehele dag. Er is geen piek zichtbaar om 
bijvoorbeeld 12:00 na een dienst. Dit laat zien dat rapportages meteen gemaakt worden, in plaats van 
opgespaard worden en pas gedaan wanneer de zorgverlener even tijd heeft. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Hoofdstuk 3 Resultaten nul- en eenmeting 
Hieronder worden de resultaten van de nulmeting weergegeven. Daarna volgen de resultaten van de 
eenmeting. Tot slot wordt er een korte samenvatting gegeven. 
 
3.1 Resultaten nulmeting 
Voor de start van de introductieperiode zijn er in totaal drie meeloopdagen van één dienst geweest. 
Bij de nulmeting is er met één Verzorgende-IG en twee Verpleegkundigen meegelopen. Per 
cliëntcontactmoment is de volgende informatie vastgelegd: 
  

• Verrichte handelingen 
• Rapportagemoment (ja/nee) 
• Tijd tussen contactmoment en rapporteren 
• Cliënt betrokken bij de rapportage 
• Gebruikte locatie in PUUR. 
• Gebruikt apparaat (mobiel/tablet/etc.) 
• Besteding van tijd in minuten 

 
Hieronder worden de registraties allereerst in cijfers weergegeven. Vervolgens de observaties van de 
registrator en tot slot de resultaten van de interviews. 
 
3.1.1 Cijfers 

Registraties Verzorgende Verpleegkundige 

Aantal cliëntbezoeken 6 8 
Bezoeken met een rapportage 2 5 
Percentage bezoeken met geschreven 
verslag ten opzichte van aantal bezoeken 

33% 67% 

Minuten gemiddeld per rapportage 4,50 4,75 

Totaal aantal minuten rapportagetijd per 
dienst 

9 24 

 
3.1.2 Observaties registrator 

• Zowel de tablet als de mobiel wordt veelvuldig gebruikt. De mobiele telefoon voornamelijk 
voor het aftekenen van medicatie. De tablet voor het bekijken van de route, het rapporteren 
en afvinken in het zorgmomenten en het lezen rapportages. 

• Routes worden gedaan op de fiets, lopend of met de auto. 
• De rapportage wordt niet letterlijk met de cliënt besproken/voorgelezen. 
• Er wordt alleen gerapporteerd bij bijzonderheden. 
• De zorgprofessionals kunnen geen inschatting geven over de tijd die zij kwijt zijn aan het 

rapporteren. Dit verschilt per dag en per dienst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.1.3 Samenvatting uitkomst semigestructureerde interviews 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Resultaten eenmeting 
Tijdens de introductieperiode zijn er in totaal drie meeloopdagen geweest van één ochtenddienst. Bij 
de eenmeting is er met één Verzorgende-IG en twee verpleegkundigen meegelopen. De intentie was 
om met dezelfde zorgprofessionals als bij de nulmeting mee te lopen. Door een vakantie is er één 
wisseling geweest. Per cliëntcontactmoment is de volgende informatie vastgelegd. 
 

• Verrichte handelingen 
• Rapportagemoment (ja/nee) 
• Per spraak? 
• Tijd tussen contactmoment en rapporteren 
• Client betrokken bij de rapportage 
• Reactie cliënt op het spraakgestuurd rapporteren 
• Gebruikte locatie in PUUR 
• Gebruikt apparaat (mobiel / iPad / etc.) 
• Besteding van tijd in minuten 

 
 
 
 
 
 
 

1. Hoe ervaar je het doen van de dagelijkse rapportages? 
• Rapporteren hoort nou eenmaal bij het werk. 
• Bij drukte kan het als belastend worden ervaren. 

 
2. Lukt het je meestal om direct te rapporteren? 

• Meestal lukt dit wel.  
• Bij calamiteiten en drukte wordt er aan het einde van de dienst of tijdens de pauze gerapporteerd.  

 
3. Betrek je de cliënt bij de rapportage en zo ja, hoe? 

• Tijdens het typen van de rapportage worden er soms vragen gesteld. De rapportage wordt niet letterlijk voorgelezen. 
• Vaak schiet het er wel bij in om dit te doen. 
• Rapporteren met de cliënt wordt soms als lastig ervaren. Vooral bij cliënten die bijvoorbeeld dementerend zijn of 

gedragsproblematiek hebben. 
 

4. Hoeveel tijd ben je denk je per dag kwijt aan het schrijven van rapportages? 
• Dit is erg lastig om in te schatten.  
• Er wordt alleen gerapporteerd bij bijzonderheden en dit kan daarom per dag verschillen.  

 
5. Wat voor rapportages kosten je het meeste tijd? 

• Rapportages die gemaakt worden naar aanleiding van een calamiteit. 
 

6. Ben je tevreden over de kwaliteit van de rapportages van jou en je collega’s? 
• Soms kan de kwaliteit beter. De verslagen zijn soms onvolledig en ongestructureerd.  
• Er is mede door gebrek aan kwaliteit besloten om via de SOAP – methode te werken. Dat is duidelijker en vollediger.  

 
7. Als de kwaliteit onvoldoende is, wat zijn daar de consequenties van?  

• Dit kost vaak veel tijd omdat er dan bijvoorbeeld achteraan gebeld moet worden.  
• De kwaliteit van de zorg kan eronder lijden. Er kan bijvoorbeeld informatie missen of de rapportage is onvoldoende 

leesbaar door bijvoorbeeld onbekende afkortingen en spellingsfouten. 

 



 

Hieronder worden de registraties allereerst in cijfers weergegeven. Vervolgens de observaties van de 
registrator en tot slot de resultaten van de interviews. 
 
3.2.1 Cijfers 

Registraties Verzorgende Verpleegkundigen 
Aantal cliëntbezoeken 7 7,5 
Bezoeken met een rapportage 2 5 
Rapportages met SOEP 2 5 
Rapportages in bijzijn cliënt  2 4,5 
Percentage bezoeken met rapportage ten 
opzichte van aantal bezoeken 

29% 66% 

Minuten gemiddeld per rapportage 0,75 1,63 

Totaal aantal minuten rapporteren per dienst 2,5 7,75 

 
3.2.2 Observaties registrator 

• Veel enthousiaste reacties tijdens de eenmetingen. Zorgprofessionals zijn enthousiast over 
het gebruik en de tijdsbesparing die het geeft. Naast het rapporteren is het aanmaken en 
vullen van een nieuw dossier nu ook gemakkelijker.  

• In het begin is het wennen voor de zorgprofessionals om spraakgestuurd te rapporteren. Met 
name het combineren van nadenken en het tegelijkertijd inspreken van de rapportage is even 
wennen. Actieve deelnemers geven aan dat dit na verloop van tijd gemakkelijker gaat.  

• Het inspreken bij een cliënt gaat tijdens de eenmetingen goed en ontlokt leuke situaties en 
gesprekken met cliënten. Bij sommige cliënten doen de zorgprofessionals het liever niet. 

• Er werd in alle gevallen gebruik gemaakt van de SOEP – methode. De zorgprofessionals zijn 
hier positief over omdat het zorgt voor meer structuur en kwaliteit in de rapportages. 

• Cliënten zijn enthousiast dat de rapportages nu worden ingesproken. De cliënten voelen zich 
betrokken. Veel cliënten knikken ook bevestigend als de zorgprofessional inspreekt.  

 
3.2.3 Samenvatting uitkomst semigestructureerde interviews 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wanneer is spraakgestuurd rapporteren fijn en wanneer niet? 
• In het dossieroverzicht is duidelijk welke rapportages zijn ingesproken en welke niet. De ingesproken rapportages 

hebben een duidelijke structuur zowel door SOEP als formattering. Daardoor kom je als lezer snel tot de kern en je 
hebt alle informatie die nodig is. 

• Hoe langer de rapportage hoe geschikter het eigenlijk is. Ook bij bijvoorbeeld het aanmaken van een werkinstructie, 
het aanmaken/bijwerken van het assessment en het vullen van het persoonsbeeld scheelt het veel tijd. 

 
2. Wat kan spraakgestuurd rapporteren opleveren voor je team? 

• Het zorgt er met name voor dat de kwaliteit van de rapportages omhooggaat als mensen via SOEP en SPRAAK 
rapporteren. Verder als je het onder de knie hebt zorgt het voor een besparing van tijd (van 5 minuten naar 1.5e 
minuut). 

 
3. Voor wie werkt dit heel goed en voor wie wat minder? 

• Dit zou eigenlijk direct voor iedereen moeten werken het is ontzettend eenvoudig. 
• Voor zorgprofessionals met dyslexie of die langzaam typen levert het nog meer op. 
 

4. Denk je dat dit zorgt voor een besparing van tijd? 
• Zeker weten.  
• Zowel voor langere als korte rapportages gaat het inspreken sneller.  

 
5. Denk je dat het prettig is voor cliënten? 

• Cliënten vinden het erg leuk en ze voelen zich betrokken. 
• Het gebeurt geregeld dat je iets inspreekt en de cliënt aangeeft dat het anders is of de informatie helemaal niet in het 

dossier wenst te hebben. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Samenvatting  
In het onderstaand overzicht zijn de verschillen zichtbaar tussen de nul en eenmeting. De resultaten 
zijn opgesplitst naar verzorgende en verpleegkundigen. 
 
3.3.1 Verschillen tussen nul- en eenmetingen 

Registraties Verzorgende 
 

Verpleegkundigen 

Gemiddeld aantal 
rapportages per 
dienst 

2 7,25 

Verschil in minuten 
per rapportage 

-3,25 -3,25 

Verschil in minuten 
per dienst 
 

-6,50 -16,25 

Diensten per 
medewerker per 
week 

4 4 

Besparing van tijd 
per week 
(minuten)* 

-26 -65 

Werkweken per 
jaar 

46 46 

Tijdsbesparing 
(uur) per jaar per 
medewerker 

-23 -50 

Tijdsbesparing 
(uur) per jaar per 
FTE** 

-43 -93 

* De dataset bestaat grotendeels uit nieuwe zorgmomenten (dagelijkse rapportages). De tijdsbesparing op 
andere rapportages zoals bijvoorbeeld assessment, persoonsbeeld, en evaluaties zijn niet opgenomen. 
** Een medewerker werkt gemiddeld 19,21 uur een FTE bestaat uit 36 uur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.        Zorgt direct rapporteren met spraak voor completere en beter leesbare dossiers? 
• Je ziet nu heel erg duidelijk in het overzicht wat is er is ingesproken en wat niet. Het effect van inspreken op de kwaliteit 

van de dossiers is dat het een compleet verslag is, niet meer nabellen of discussies, je kunt erop handelen en het is bij 
iedereen hetzelfde. In het dossier zie je nu meteen of het met spraak is gedaan of niet en die zonder spraak kosten 
aanzienlijk meer tijd om tot de kern te komen of op te handelen.  

 
7. Verkleint spraakgestuurd rapporteren de kans dat je later nog wat moet doen? 

• Voor een aantal collega’s zeker wel die doen het vaak tussen de middag. En dat zorgt ervoor dat je meer tijd kwijt bent, je 
niet meer goed weet wat er moet komen te staan.  

• Door het inspreken ben je vaak na je dienst klaar en hoef je na de dienst niet meer te rapporteren. De kans dat je iets 
vergeet is daardoor kleiner. 

 



 

3.3.2 Samenvatting 
• De oplossing zorgt voor een besparing van tijd gedurende de dienst. Na afloop van de dienst 

is rapporteren over de contactmomenten niet of nauwelijks meer nodig.   
• De besparing van tijd is groter bij verpleegkundigen dan bij de verzorgende. Daar moet bij 

gezegd worden dat de sample klein is en dat de betreffende diensten weinig rapportages 
bevatten. 

• De oplossing zorgt ervoor dat de rapportages nog tijdens het contactmoment of in ieder geval 
gedurende de dienst zijn uitgevoerd, waardoor de tijdsbesteding na de dienst in zijn geheel 
niet meer nodig is of beperkt is tot het minimale.  

• De oplossing is grotendeels gebruikt voor het inspreken van nieuwe zorgmomenten. 
Persoonsbeeld, assessment, evaluaties en het aanmaken of wijzigen van werkinstructies is 
ook mogelijk per spraak. Tijdens de nul- en eenmetingen is de oplossing hier niet voor 
gebruikt. De tijdswinst kan groter zijn als zorgprofessionals de oplossing ook, bij deze meer 
omvangrijke rapportages, inzetten. 

• Het effect van SOEP inzetten is dat rapportages methodisch tot stand komen. Daardoor 
komen alle relevante aspecten van een situatie aan bod. Door methodisch te werken en alle 
aspecten vast te leggen groeit de kans dat de opvolgende zorg effectiever is. 

  



 

Hoofdstuk 4 Onderzoeksresultaten 
In dit hoofdstuk wordt er antwoord gegeven over de vooraf opgestelde onderzoeksvragen. 
 
4.1 Kwaliteit 
 

4.1.1 Zorgt de mogelijkheid tot het spraakgestuurde ECD ervoor dat de tijd tussen een 
contactmoment en een rapportage wordt verkort? 

 
Tijdens de nulmetingen werd duidelijk dat sommige collega’s, vooral bij drukte, standaard na de 
dienst rapporteren. Dit lijkt door de komst van het spraakgestuurde ECD aanzienlijk verminderd.  
 
Tijdens de eenmetingen werd duidelijk dat het spraakgestuurde ECD ervoor zorgt dat het 
rapporteren minder tijd kost, waardoor dit gemakkelijker gedaan kan worden tijdens het 
contactmoment. De zorgprofessionals uit de eenmeting rapporteren in meer dan 90% van de 
gevallen direct tijdens het contact moment. 
 
Er zijn een aantal situaties waarbij het niet prettig is: 

• Onhygiënische thuissituatie 
• Cliënten met de diagnose dementie 
• Cliënten met gedragsproblematiek 

 
 
 

4.1.2 Is de kans kleiner dat een zorgprofessional iets belangrijks vergeet als een rapportage direct 
wordt ingesproken? 
 
Uit de reacties van de deelnemers blijkt dat de oplossing het eenvoudig maakt om nog tijdens een 
bezoek te rapporteren. Ook geven zij aan dat direct rapporteren voorkomt dat belangrijke zaken 
worden vergeten. Zorgprofessionals benoemen expliciet een aantal voordelen: 
 

• De kans is kleiner dat je iets vergeet. 
• De kans is kleiner dat je na de dienst nog tijd kwijt bent aan rapporteren, wat werkplezier 

onder druk zet. 
• Je gaat met een leeg hoofd naar de volgende cliënt. Dit verlaagt het ervaren van stress 

omdat belangrijke zaken anders tijdens volgende diensten onthouden moeten worden. 
 

 
 

4.1.3 Zorgt de mogelijkheid tot het spraakgestuurde ECD ervoor dat erin rapportages minder 
spelfouten en afkortingen voorkomen? 
Spelling 
We zien in de geschreven rapportages dat met name jargon regelmatig verkeerd gespeld wordt 
(*catheter, *parecetamol, *oedemateuse),› maar af en toe ook meer alledaagse woorden (*toillet, 
*vervolgends, *alameerde). Omdat de spraak-naar-tekstsoftware gebruik maakt van een 
woordenboek, waarin alleen de correct gespelde varianten van de meeste woorden staan, 
verwachten we dat het gebruik van de spraak-naar-tekst zorgt voor minder spelfouten in de 
rapportages. 
 
 



 

Voor een kwantitatieve analyse van deze verwachting is software gebruikt die verkeerd gespelde 
woorden kan detecteren. Vervolgens zijn alle resultaten van de spraak-naar-tekst uit de 
introductieperiode (3.881 regels tekst) vergeleken met een steekproef van 10.000 regels uit de 
geschreven rapportages. 
 
Onderstaande tabel toont de resultaten: 
 

Meting Geschreven 
rapportages 

Ingesproken 
rapportages 

Aantal regels met spelfouten/ totaal 2.405/ 10.000 235/ 3.881 
 

Aantal verkeerd gespelde woorden/ 
totaal 

3.306/ 226.497 
 

262/ 38.089 
 

Percentage regels met spelfouten 24,05% 
 

6,06% 
 

Percentage verkeerd gespelde woorden 1,46% 0,69% 
 

 
Over deze automatische analyse moet nog wel opgemerkt worden dat deze soms woorden als 
spelfout aanmerkt die correct zijn (onbekende termen zoals FocusCura), en anderzijds sommige 
subtielere spelfouten niet als fout aanmerkt (bijvoorbeeld een d/t fout in “Meneer *verteld dat hij 
zich hier niet prettig bij voelt”). Deze aanmerkingen gelden echter voor zowel de analyse van de 
geschreven rapportages als die van de ingesproken rapportages. Het patroon dat de ingesproken 
rapportages zorgen voor een reductie in spelfouten houdt dus wel stand. 
 
Afkortingen 
Voor het gebruik van afkortingen hebben is geen kwantitatieve analyse toegepast. Een kwalitatieve 
handmatige vergelijking van de geschreven en getypte rapportages wijst echter zeker op een 
afname van het aantal afkortingen door het gebruik van de spraak-naar-tekst. Onderstaande tabel 
toont enkele voorbeelden van afkortingen die in de geschreven rapportages veel voorkomen. 
Sommige hiervan zijn ambigu of niet algemeen bekend. 
 

Afkorting Betekenis 
pcm paracetamol 
blds, bldsk bloedsuiker 
med medicatie 
ha huisarts 
ivm in verband met 
rr bloeddruk 
1xdgs, 1xdd één maal daags 

 
In de gesproken rapportages komen we deze afkortingen niet tegen, wel de voluit geschreven 
termen die erbij horen. De reden is waarschijnlijk dat het uitspreken van de afkorting niet sneller 
zou zijn dan het uitspreken van de volledige term. Spraakgestuurd rapporteren draagt daarmee bij 
aan meer leesbare en consistente dossiervorming. 
 

 
 
 
 
 



 

4.1.4 Neemt de kwaliteit van rapportages toe door het gebruik van de spraakgestuurde SOEP 
rapportages? 
 
Vergelijking tussen een rapportage zonder SOEP en met SOEP 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vergelijking tussen een getypte SOEP-rapportage en een ingesproken rapportage 
Voor zowel de geschreven als de ingesproken SOAP/SOEP-rapportages is zichtbaar dat de manier 
waarop men de methodiek gebruikt per rapportage erg uiteenloopt. Vaak worden niet alle vier de 
onderdelen gebruikt. Dit duidt niet per se op een verkeerde interpretatie van de methodiek; het is 
toegestaan onderdelen over te slaan die niet van toepassing zijn. In beide types is zichtbaar dat 
men soms informatie onder het verkeerde kopje plaatst, bijvoorbeeld een clientreactie of conclusie 
onder het kopje “Objectief”. 
 
Een duidelijk kwalitatief verschil is zichtbaar in de formattering. De ingesproken SOEP-rapportages 
hebben een duidelijke, uniforme structuur: de gebruikte onderdelen worden duidelijk van elkaar 
gescheiden met kopjes en witregels. 
 
In de geschreven rapportages is meer variatie zichtbaar in de manier waarop men de verschillende 
onderdelen codeert: soms worden de kopjes met dubbele punt geschreven (S:) en soms met een 
liggend streepje (S-) of schuine streep (S/). Ook varieert men in het gebruik van witregels tussen de 
onderdelen van de rapportage. 
 
In onderstaande voorbeelden worden twee willekeurig gekozen voorbeelden vergeleken, 
geanonimiseerde, SOEP-rapportages uit de geschreven en ingesproken rapportages. 
 
 
 
 
 
 

Zonder SOEP: 
* Dhr voelt zich nog niet goed, zegt zich beroerd 
te voelen. Heeft wel ontbeten. Pols 50 Geen 
verhoging. Bloedprikken vanavond: dhr wil graag 
optijd geholpen worden ivm met het 
bloedprikken. 
 

Met SOEP: 
* Subjectief 
Mevr. vertelt dat met name het linkerbeen 
nog erg oedemateus is. 
  
Objectief 
Linkerbeen is fors oedemateus dat het 
aantrekken van de kousen bemoeilijkt. 
Met de handschoenen gaat het wel beter. 
  
Evaluatie 
Toename oedeem in onderbenen. 
Mogelijk ten gevolge van verminderde 
mobiliteit. 
  
Plan 
Dhr. en mevr. bellen maandag even met de 
huisarts of er nog iets gedaan kan worden aan 
de oedemateuze onderbenen." 
 
  

Impact SOEP methode: 
• De rapportage omvat alle relevante 

onderdelen van de situatie.  
• Het is eenvoudiger en sneller voor 

collega’s die de rapportage lezen om tot 
de kern te komen.  

• Doordat de rapportage duidelijk, 
gestructureerd en omvattend is, is er 
minder communicatie achteraf nodig. Dit 
zorgt voor een besparing van tijd en 
effectievere zorg. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Alle voorbeelden waar een rapportage is opgenomen zijn omwille van privacy aangepast. 

 
4.2 Cliënt 
 

4.2.1 Ervaart de cliënt het hardop uitspreken van de rapportages als prettig?  
4.2.2 Is de cliënt door het hardop uitspreken van de rapportage meer betrokken bij de zorg? 
 
Tijdens de eenmetingen blijkt dat veel cliënten het prettig vinden dat de rapportage hardop wordt 
uitgesproken. De zorgprofessional vraagt of de cliënt even stil wil zijn. Tijdens de eenmetingen 
lijken de cliënten al te weten dat dit de bedoeling is. Sommige cliënten gaan ervoor zitten, andere 
cliënten gaan door met waar ze bezig mee zijn. Cliënten knikken mee tijdens het rapporteren, 
corrigeren of bevestigen de rapportage. Een aantal voorbeelden van situaties wordt hieronder 
uitgeschreven: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld 1:  
*Zorgprofessional spreekt in: “mw. heeft last van haar rug met uitstraling naar de handen” waarop 
de cliënt roept” “nee arm”. Hierop volgend start de zorgprofessional de opname opnieuw en 
verbetert de rapportage.  
 

Voorbeeld geschreven SOEP-rapportage 
*S- dhr vertelt dat hij last heeft van diarree en heeft daarom slecht geslapen. O- De heer ligt in bed en wil niet dat 
steunkousen worden aangedaan. E-De heer vertelt dat hij wel vaker heeft van diarree. Op deze momenten wenst 
dhr nog in bed te blijven. P- Gevraagd of ik iets voor dhr kan betekenen; dhr wenste geen hulp of ondersteuning. 
Geadviseerd om goed te blijven drinken; een glaasje water voor de heer op het nachtkastje gezet. Vertelt dat hij 
altijd kan alarmeren als hulp gewenst is. SVP morgen opnieuw een controle moment. 
 
 
 
 

Impact ingesproken SOEP 
Uit deze en andere voorbeelden blijkt 
dat het gebruik van de SOEP-
functionaliteit in de Attendi Speech 
Service zorgt voor een consistentere 
en makkelijker te consumeren 
dossiervorming. In het correcte 
gebruik van de methodiek zelf zien we 
ook in de nieuwe rapportages variatie; 
bovenstaand voorbeeld bevat 
bijvoorbeeld een waardeoordeel 
(‘slecht verzorgd’) en conclusie 
(‘weinig energie’) onder het onderdeel 
Objectief. Hier ligt nog potentieel voor 
verbetering, bijvoorbeeld door het 
inzetten van deze functionaliteit te 
combineren met specifieke training in 
het gebruik van de SOEP-
methodologie. 

 

Voorbeeld ingesproken SOEP-rapportage (na correctie gebruiker) 
*Subjectief: 
Mevr. ligt op bed en ziet er beroerd uit, mevr. voelt zich ook niet 
lekker.  
Mevr. verteld eergisteren een uitstapje te hebben gemaakt en daarom 
nu ziek in bed ligt. 
 
Objectief: 
Mevr. kwam slecht verzorgd en ziek over. 
Heeft weinig energie en ligt op bed. 
Heeft vandaag haar bed nog niet verlaten en niet gegeten, alleen wat 
gedronken 
Mevr. heeft al twee dagen haar medicatie niet gekregen. 
En eet slechts een enkele maaltijd per dag. 
controle temp rect 38.1 
 
Evaluatie: 
Het gaat slecht met mevr. 
 
Plan: 
Huisartsenpost gebeld. 
De situatie uitgelegd en gevraagd voor advies omtrent medicatie 
mevr. 
Huisarts komt nog deze avond bij mevr. langs. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Alle voorbeelden waar een rapportage is opgenomen zijn omwille van privacy aangepast. 

 
4.3 Tijdsbesparing 
 

4.3.1 Hoeveel tijd zijn zorgprofessionals van Patyna nu jaarlijks kwijt aan de geschreven 
rapportages? 
 

 Verzorgende Verpleegkundige 
Medewerkers 207 65 
Aantal minuten rapporteren per dienst 9 24 
Aantal diensten 4 4 
Werkweken 46 46 
Besteding van tijd per medewerker uren 28 74 
Besteding van tijd per FTE in uren 52 138 

 
De resultaten beperken zich tot de inschatting van met name de dagelijkse rapportage (een nieuw 
zorgmoment). Gedurende de een- en nulmeting zijn niet of nauwelijks assessments, persoonsbeeld 
of evaluatieverslagen voorbijgekomen. Deze resultaten zijn per medewerker die gemiddeld 19,21 
uur werkt en 4 diensten per week heeft. Voor het berekenen van de cijfers op jaarbasis is gewerkt 
met 46 werkweken per jaar. 
 
In het onderstaande onderzoek van het Nivel (2019) komt men tot een tijdsbesteding aan 
rapporteren (cliëntgebonden) voor verzorgenden van 178,6 uur per jaar en voor verpleegkundigen 
van 408,9 uur per jaar op basis van een gemiddeld contact van 26,2 uur. Hierbij moet worden 
aangemerkt dat er geen exacte meting is gedaan, maar dat 1.500 deelnemers zijn geïnterviewd 
waarbij hen gevraagd is een schatting te geven. 

Voorbeeld 2:  
*Zorgprofessional spreekt een rapportage in en de cliënt knikt mee. Mw. zit tegenover de 
zorgprofessional en luistert aandachtig. De zorgprofessional raakt in gesprek met de cliënt over het 
spraakgestuurd rapporteren en de cliënt zegt: “We begrijpen elkaar en er is wederzijdse 
communicatie en begrip.” De zorgprofessional geeft vervolgens aan dat zij soms te snel dingen 
invulde voor de cliënt maar komt er door het inspreken van de rapportage achter dat zij er soms 
naast zit. “Niet invullen voor een ander” 
 
Voorbeeld 3:  
*De zorgprofessional spreekt in het bijzijn van de cliënt de rapportage in. Waarop mevr. zegt: “Mag 
ik ook inspreken?” 

Voorbeeld 4:  
Een cliënt geeft aan dat ze het geweldig vindt en de oplossing ook op Omroep Friesland voorbij heeft 
horen komen. De cliënt heeft het er met de medebewoonsters over gehad en die klagen dat zij dat 
nog niet hebben.  
 



 

 
 

 
 

4.3.2 Welke tijdswinst kan worden geboekt door actief gebruik te maken van het spraakgestuurde 
ECD? 
 

 Verzorgenden Verpleegkundigen 
Tijdsbesparing per rapportage 
in minuten 

-3,25 -3,13 

Tijdsbesparing per dienst -6,50 -16,25 
Reductie in percentage t.o.v. 
nulmeting 

90% 68% 

Werkweken per medewerker 46 46 
Tijdsbesparing per jaar per 
medewerker in uren 

-23 -50 

Tijdsbesparing per jaar per FTE 
in uren 

-43 -93 

 
Overige inzichten 

• Naast het rapporteren zijn er andere administratieve taken die een zorgprofessional moet 
uitvoeren. Zorgplannen bijwerken, evaluatierapportages maken, persoonsbeelden invullen, 
overdrachten maken, assessments invullen, etc. 
Zorgprofessionals geven aan dat dit vele malen sneller gaat met spraak omdat dit vaak gaat 
om lange teksten. Dit zorgt voor een tijdsbesparing. Dit is niet meegenomen in de huidige 
berekening van de tijdsbesparing.  

• Deze administratieve taken worden vaak gedaan op het kantoor, maar zijn ook zeker 
geschikt om per spraak uit te voeren. 

 
 
 
 
 
 
 



 

4.4 Kwaliteit van spraak-naar-tekst 
 

4.4.1 Wat is de nauwkeurigheid van de spraak-naar-tekst voor de teams na vier weken? 
 
Impressie van de nauwkeurigheid 
Hieronder volgt een meer kwantitatieve analyse van de kwaliteit en nauwkeurigheid van de spraak-
naar-tekst, waarmee we de onderzoeksvraag beantwoorden. Om te weten waar we verbeteringen 
van onze spraak-naar-tekst het beste op kunnen richten, hebben we ook in de loop der weken de 
resultaten gemonitord om een impressie van de kwaliteit te bouwen. Hierbij vielen drie 
categorieën fouten op: 
 

1. Fouten door onbekendheid van het model met het (Friese) accent van de spreker. Omdat 
bepaalde klanken anders worden uitgesproken in dit accent, maakt het model er een ander 
woord van. Voorbeelden: 
• vloer —> ‘floor’ 
• nam —>  ‘naam’ 
• zoon —>  ‘soon’ 
• ochtend -> ‘achtend’ 
• sopje -> ‘sapje’ 

 
2. Fouten door onbekendheid met bepaalde uitdrukkingen of woorden. Af en toe zijn dit 

namen van een plek zoals Martenahiem of regionalismen zoals achter de poest zijn (buiten 
adem zijn). 
 

3. Fouten door verhaspelingen of aarzelingen van de spreker. Wanneer een zorgprofessional 
even niet uit de woorden komt, of halverwege een woord zichzelf corrigeert, maakt de 
spraak-naar-tekst hier soms een ander woord van. 

 
Van fouttypes 1 en 2 verwachten wij dat deze zullen afnemen met de ingebruikname van 
verbeterde spraak-naar-tekstmodellen (zie sectie 4.4.2). Fouttype 3 neemt naar verwachting af 
naarmate zorgprofessionals gewend raken aan het spraakgestuurd rapporteren. 
 
Hoe wordt de nauwkeurigheid berekend? 
Attendi heeft annotatoren in dienst, die bevoegd zijn de opnames uit de introductieperiode terug 
te luisteren. Van deze opnames hebben de annotatoren vervolgens een “referentietranscript” 
waarin staat wat er werkelijk gezegd is. Door dit transcript te vergelijken met het resultaat van de 
spraak-naar-tekst kunnen wij de zogeheten word error rate (WER) berekenen: het percentage 
woorden dat afwijkt ten opzichte van het referentietranscript. Overmatig spatiegebruik zoals 
"micanozol crème" of tussenwerpsels zoals "uh" en "uhm" tellen hierbij niet als fout. Een WER van 
10% kan dan ook uitgedrukt worden als nauwkeurigheid van 90%. In de resultaten hieronder 
presenteren wij de uitkomsten vooral in termen van nauwkeurigheid. 
 
Naast de gemiddelde nauwkeurigheid is nog een ander cijfer gebruikt om de kwaliteit meetbaar te 
maken: het percentage rapportages dat foutloos, dus met een nauwkeurigheid van 100%, uit de 
spraak-naar-tekst komt. Zo’n foutloos resultaat betekent dat de zorgprofessional geen correcties 
meer hoeft te maken voor de rapportage het dossier in kan. Het percentage foutloze resultaten is 
dus een belangrijke indicatie van zowel tijdsbesparing als gemak in het gebruik van de oplossing. 
 
 
 
 



 

Resultaten 
Onderstaande figuren tonen per week, van links naar rechts: het aantal opnames dat geanalyseerd 
is, de nauwkeurigheid, en het percentage foutloze rapportages. 
 

   
 
De gemiddelde nauwkeurigheid schommelt van week tot week, maar ligt meestal rond de 93%. Dit 
betekent dat ongeveer één op de vijftien woorden in de ingesproken rapportage een fout bevat en 
wellicht aangepast moet worden. Het percentage foutloze rapportages ligt meestal tussen de 55 en 
60%. Ruim de helft van de rapportages hoeft dus niet meer gecorrigeerd te worden na het 
inspreken.  
 
Deze nauwkeurigheid overtrof de verwachtingen die vooraf werden verwacht. Ook uit de 
interviews met de zorgprofessionals blijkt dat voor velen de kwaliteit van de spraak-naar-tekst geen 
struikelblok is. Overigens zijn deze cijfers wellicht nog iets te pessimistisch, omdat bij het 
rapporteren met de cliënt soms spraak van de cliënt in de rapportage terechtkomt die zorgt voor 
een lager nauwkeurigheidscijfer. De verwachting is dan ook dat de nauwkeurigheid nog zal 
toenemen bij gebruikers die gewend raken aan de oplossing (zie ook sectie 5.1) en het rapporteren. 
Andersom kan de spraak-naar-tekstsoftware juist ook leren van de gebruikers, zoals zichtbaar bij de 
volgende onderzoeksvraag. De hierboven geschetste kwaliteit is dus nog niet het eindstation. 
 

 
 

4.4.2 Hoeveel data en tijd is er nodig om tot een nauwkeurigheid van 90% te komen voor gebruik 
door heel Patyna? 
 
Zoals hierboven aangegeven overtroffen de resultaten van de pilot de verwachtingen en is er 
zonder aanpassingen een nauwkeurigheid boven de 90%. Er is echter zeker nog ruimte voor 
verbetering.  
  
Verwachte verbetering van de spraak-naar-tekst 
De referentietranscripten waarmee de nauwkeurigheid is gemeten dienen niet alleen om de 
nauwkeurigheid te monitoren, maar kunnen ook worden gebruikt om de spraak-naar-tekstsoftware 
te ‘trainen’. Door dit trainingsproces leert de spraak-naar-tekst niet alleen relevante woorden en 
begrippen die het nog niet kent (denk aan namen van zorglocaties of medicatie), maar ‘went’ het 
ook aan minder bekende spraak en audio, zoals Nederlands met een Fries accent. 
  
Om het effect van deze training op de nauwkeurigheid te testen, hebben wij twee weken na 
aanvang van de introductieperiode een nieuw spraak-naar-tekstmodel getraind op de audio en 
bijbehorende referentietranscripten die op dat moment beschikbaar waren (de rapportages tot en 
met 15 september, in totaal zo’n drie uur aan rapportages). Dit model is vervolgens getest op alle 
rapportages die in de weken daarop binnenkwamen (16 t/m 27 september), om te meten wat het 
effect van deze extra training was op de nauwkeurigheid. 
 



 

Resultaten 
Onderstaande tabel vergelijkt voor het huidige en nieuwe spraak-naar-tekstmodel op dezelfde data 
de nauwkeurigheid, de foutmarge (WER) en het aantal foutloze rapportages. 
  

  Huidig model Nieuw model Absoluut verschil Relatief verschil 
nauwkeurigheid 93,06% 93,81% 0,75% 0,80% 
foutmarge 6,94% 6,19% -0,75% -10,75% 
% foutloos 59,01% 61,29% 2,28% 3,87% 

  
Het nieuwe model laat voor alle deelnemende teams een verhoging van de nauwkeurigheid zien. 
Gemiddeld over alle teams neemt het aantal fouten in de transcriptie ruim tien procent af door het 
nieuwe model. Dit is een zeer bemoedigend resultaat na slechts twee weken gebruik, en laat zien 
dat het model inderdaad al meer toegespitst is op het taalgebruik en accent van de 
zorgprofessionals die de oplossing gebruiken (zie 4.4.1). Het is te verwachten dat de 
nauwkeurigheid nog verder zal toenemen voor alle gebruikers wanneer er nog meer trainingsdata 
beschikbaar komt van deze en andere teams. Met bijvoorbeeld nog eens 10 tot 20 uur aan data 
(zo’n acht weken met het huidige gebruik) kan een verdere reductie in de foutmarge worden 
bewerksteligd. 

 
 
 
 
  



 

Hoofdstuk 5 Zorgprofessionals aan het woord 
Tijdens de introductieperiodes komen er veel reacties, meningen en feedback over de oplossing 
binnen. Deze input is belangrijk om een beeld te creëren over de tevredenheid, bruikbaarheid en 
waarde van de oplossing. 
 
5.1 Input zorgprofessionals 

• Het grootste gedeelte van de zorgprofessionals is enthousiast. De belangrijkste punten 
waarom zorgprofessionals enthousiast zijn: 

o Het bespaart tijd. 
o De cliënten vinden het prettig om meer betrokken te zijn en vinden het daarnaast 

leuk. Dit stimuleert zorgprofessionals om ermee door te gaan. 
o Er kunnen geen interpretatiefouten meer worden gemaakt omdat de cliënt 

meeluistert.  
o Er komt geen informatie meer in het dossier die de cliënt liever niet in het dossier zou 

willen zien. 
o Doordat er nu volgens de SOEP-methode wordt gerapporteerd zijn de rapportages 

kwalitatief beter.  
o Het scherm staat niet meer tussen de cliënt en de zorgprofessional in. 
o Geen zorgen meer maken over de spelling. Meer vertrouwen dat de rapportage van 

goede kwaliteit is. 
• Er zijn ook zorgprofessionals die moeten wennen aan het spraakgestuurd rapporteren: 

o De SOEP-functionaliteit maakt het gemakkelijker om met de SOEP-methode te 
werken, maar soms blijft het zoeken welke informatie waar moet. 

o Het tegelijk nadenken en inspreken is erg wennen in het begin. 
o De cliënten beginnen vaak mee te praten tijdens de rapportage omdat ze iets willen 

toevoegen of willen corrigeren. Dit kan de rapportage dan vervuilen. 
o Het inspreken in het bijzijn van de cliënt is wennen omdat er goed nagedacht moet 

worden over hoe de rapportage verwoord gaat worden. 
 
5.2 Quotes zorgprofessionals en cliënten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zorgprofessional: “Ik ga echt huilen als ik straks niet meer spraakgestuurd kan rapporteren” 
 
Cliënt: “We begrijpen elkaar en er is wederzijdse communicatie en begrip.” 
 
Zorgprofessional: “Ik kom er nu achter dat ik dingen te snel invulde voor de cliënt”. 
 
Cliënt: “Het zou fijn zijn als het ook beschikbaar komt in PUUR voor jou. Ik heb Parkinson waardoor typen 
moeizaam gaat.” 
 
Zorgprofessional: “Naast dat het rapporteren veel tijdbesparend is, bespaart het ook enorm veel tijd door het 
dossier te vullen met spraak. Het persoonsbeeld invullen gaat nu bijvoorbeeld veel sneller.” 
 
Zorgprofessional: “Er ontstaan leuke gesprekken door het spraakgestuurd rapporteren met de cliënten.” 
 
Zorgprofessional: “Cliënten voelen zich meer betrokken” 
 
Zorgprofessional: “Het is wennen dat je goed moet nadenken voordat je de rapportage gaat inspreken.” 
 
Zorgprofessional: “Het inspreken bij de cliënt is wennen omdat je goed moet nadenken hoe je een rapportage 
gaat verwoorden.” 
 
Zorgprofessional: “Volgens de SOEP methode rapporteren vind ik nog lastig maar het gaat steeds beter. Welke 
informatie bij welke letter hoort blijft soms een uitdaging.” 



 

Hoofdstuk 6 Conclusie 
Hieronder wordt er een conclusie van alle resultaten beschreven. Ook wordt er ingezoomd op de 
opschaling. 
 
7.1 Conclusies 
 
7.1.1 Tijdsbesparing 

• Een verpleegkundige kan per dienst 16 minuten besparen door spraakgestuurd rapporteren 
in te zetten bij de dagelijkse rapportages 

• Een Verzorgende-IG kan per dienst 7.5e minuut besparen door spraakgestuurd rapporteren in 
te zetten bij de dagelijkse rapportages. 

• Rapporteren per stem gaat gemiddeld 70% sneller dan rapporteren via het toetsenbord. Als 
spraakgestuurd rapporteren wordt ingezet op alle onderdelen van verslaglegging kan een 
grotere besparing van tijd worden geboekt. 

• De besparing per jaar voor een Verzorgende IG FTE is ten minste 43 uur.  
• Voor een Verpleegkundige FTE is de besparing per jaar ten minste 93 uur. 
• De besparing van tijd kan groeien als zorgprofessionals op alle verslagleggingsmomenten 

gebruik maken van het spraakgestuurd rapporteren. 
 
7.1.2 Betrokkenheid van de cliënt 

• Rapporteren met het spraakgestuurde ECD zorgt ervoor dat cliënten zich meer betrokken 
voelen bij de zorg. 

• Rapporteren met het spraakgestuurde ECD zorgt ervoor dat er meer transparantie is naar de 
cliënten met de informatie die in het dossier wordt gezet. 

• Rapporteren met het spraakgestuurde ECD zorgt ervoor dat er minder interpretatiefouten 
worden gemaakt, omdat cliënten kunnen corrigeren. 

 
7.1.3 Kwaliteit van dossiers 

• Rapporteren met het spraakgestuurde ECD zorgt ervoor dat rapporteren volgens SOEP via 
Attendi gemakkelijker is.  

• De inzet van SOEP verhoogt de kwaliteit en consistentie van dossiers waardoor de 
opvolgende zorg effectiever verloopt.  

• Rapporteren met het spraakgestuurde ECD zorgt ervoor dat de kwaliteit van de rapportages 
omhooggaat. 

 
7.1.4 Adoptie 

• Rapporteren met de stem is wennen voor zorgprofessionals. Door de oplossing actief te 
gebruiken krijgen zorgprofessionals de oplossing onder de knie en worden ze enthousiast. 

• Rapporteren met het spraakgestuurde ECD vraagt om duidelijke wekafspraken en de 
communicatie daarover. 

 
 


