
FLUYT pilot
evaluatie meeting 11 juli 2016



Output

- we hebben een goed beeld over hoe de patient en de arts/onderzoeker de 
improve app hebben ervaren en waar we vandaan komen
- we hebben goed in beeld wat goed gaat en wat verbeterd kan worden en hoe 
dat eruit moet zien
- we hebben afspraken gemaakt hoe we verder gaan en leggen dat vast



Agenda

-Korte intro; wat wilden we bereiken en waar komen we vandaan
-Ervaringen patienten ; wat loopt goed en wat kan beter?
-Ervaringen Xavier/Evelien: wat ging goed, wat kan beter en hoe zo makkelijk 
mogelijk maken voor de praktijk?
-Onze ervaringen en observaties; onze gedachten voor verbeteringen en 
toevoegingen
-Publicaties/poster?
-Hoe nu verder, next steps



Achtergrond
De FLUYT multicentre studie vergelijkt de standaard behandeling met een 
interventiebehandeling bij patienten tijdens ERCP. De mate van voorkomen van 
pancreatitis is de primaire uitkomst. Er worden 3 vragenlijsten na resp. 1 maand, 3 
maanden en 9 maanden bij patienten afgenomen. Omdat dit voor zowel de 
organisatie, als voor de patient als behoorlijk belastend wordt ervaren, wil men 
graag testen of een mobiele applicatie dit kan vergemakkelijken.

Doelsteling: Middels het inzetten van de mobiele improve applicatie van Open 
Healthhub wil men testen of dit goed, veilig en makkelijker kan werken dan de 
huidige manier van papieren en online verwerking van de vragenlijsen



Doelen
● een veilige en mobiele applicatie voor zowel patient als arts
● een gebruikersvriendelijke app voor zowel patient als arts

○ patientvriendelijke app, makkelijk te bedienen
○ data is makkelijk te verwerken middels excel/SPPS
○ patient wordt tijdig gevraagd de lijst in te vullen en tevens wordt studieleider tijdig ingelicht als 

er nagebeld moet worden

● schaalbaar; mogelijkheid om naar grote groep patienten te kunnen inzetten
● flexibel, niet afhankelijk van ICT systemen in ziekenhuis



Tijdspad 2015-2016 
zomer 2015 Voorbereiding en interview tav wensen app

sept-okt 2015 Designers uitwerken schermen

dec 2015 Bouw platform

jan/feb 2016 Uitwerken en testen improve app

maart 2016 Intern testen en klaarzetten FLUYT vragenlijsten

April 2016 Start inclusies pilot

Juli 2016 Evaluatie pilot



Extra vragen
Pilot is vooral om te leren en aan te passen (itteratie)
● Wat ging goed en wat beter? 
● Must have's?
● Lisette uitkomst ook meenemen: laten zien

○ Daarnaast willen we sociaal media wegdoen! 1 patiënt heeft dat gebruikt; kunnen we dat 
oplossen? 

○ Verder willen we wachtwoord naar minimaal 8 karakters ophogen. Ok? Nieuw wachtwoord 
aanvragen werkt prima. Dit gebeurd wellicht als we het hebben aangepast.

● Ook publicatie mogelijkheid? Laurens?
● Next steps



Hoe verder
● Hoeveel patienten in pilot en doelstelling einde jaar?
● Wat kunnen we technisch aanpassen en wat in logistiek?
● Hoe kunnen we uitbreiden naar andere centra?
● Hoe kunnen we delen/publiceren
● Wie gaat wat doen en acties samen vastleggen


