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Digitale innovatie in het LUMC



Op bezoek bij de polikliniek





Geen onverdeelde aandacht

Veel tijd kwijt aan administratie (anamnese, brieven)

Woorden van de patiënt vaak niet terug te lezen

Voelt zich vaak niet gehoord

Data niet gestructureerd beschikbaar

(onderzoek, brieven genereren, diagnose-ondersteuning)



Ammenwerth, E., and H-P. Spötl. "The time needed for clinical documentation versus direct patient care." Methods 

of information in medicine 48.01 (2009): 84-91.

Een arts spendeert ongeveer evenveel

tijd aan patiëntenzorg als aan

documentatie





Op bezoek bij de polikliniek

Klacht: pijn op de borst

Kwaliteit: scherp

Kwantiteit: 5 uit 10

Lokalisatie: midden op de borst

Uitstraling: geen

Begeleidende verschijnselen: wat kortademig, kan niet goed doorademen

Verbeterende factoren: voorover gebogen zitten

Verergerende factoren: plat op de rug liggen, diep inademen

Duur: sinds 5 uur

Ooit eerder: nee

Beloop: continu

Snelheid van ontstaan: acuut

Provocatie: ontstond in rust



Diagnose ondersteuning
Klacht: pijn op de borst

Kwaliteit: scherp

Kwantiteit: 5 uit 10

Lokalisatie: midden op de borst

Uitstraling: geen

Begeleidende verschijnselen: wat kortademig, kan niet goed doorademen

Verbeterende factoren: voorover gebogen zitten

Verergerende factoren: plat op de rug liggen, diep inademen

Duur: sinds 5 uur

Ooit eerder: nee

Beloop: continu

Snelheid van ontstaan: acuut

Provocatie: ontstond in rust

Klacht

Man

54 jaar

Rookt al 20 jaar gemiddeld 2 pakjes sigaretten per week

Familie: zus met spontaan trombosebeen op 25-jarige leeftijd

Pneumothorax in de voorgeschiedenis

Geen klap op de borstkas gekregen

16 dagen geleden van vakantie in Egypte teruggekeerd

Verheffing van infecties door Coxsackievirus B gesignaleerd

Epidemiologische clues

Bloeddruk: 125/74 mmHg

Pols: 84/ min, regulair

Temperatuur: 38,1 °C

Perifere zuurstofsaturatie: 98%

Halsaders: geen stuwing

Hart en longen: geen afwijkingen te horen

Soepele kuiten

Lichamelijk onderzoek

Diagnose Kans

Pericarditis 47%

Longembolie 25%

Spierletsel 11%

Pneumothorax 5%

Hartinfarct 3%

Overig 9%



Opname poliklinisch gesprek

Gestructureerde anamnese

Beschikbaar voor de arts

Suggesties over diagnose,

behandeling, vergelijkbare

Patiënten

Terugluisteren gesprek door

patiënt en mantelzorger

Direct extra uitleg bij 

onbekende termen

FHIR connectie met HIX,

Applicatie in de cloud



6 internisten en 45 LUMC collega’s 

hebben bijgedragen aan de testfase





Splitsen van audio



Het transcript



Het ontwikkelen van het algoritme

Pijn op de borst Uitstraling naar de armen



Context

De arts stelt een vraag De arts stelt een verdiepende vraag

De patiënt knikt



De architectuur



Demo

http://lumc-audio.firebaseapp.com






Vragen?







Demo


