De handcomputer voor het invoeren en
opvragen van gegevens
Fred Vos, PV
Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij heeft de arbeidsbehoefte voor de registratie van
aandoeningen bij het gebruik van handcomputers vergeleken met schriftelijke registratie.
Er is ook gekeken naar gebruikerservaringen. Op sommige punten scoorde de handcomputer beter, op andere punten slechter. Er zijn inmiddels nieuwe handcomputers op de
markt, die tegemoet komen aan enkele bezwaren van het onderzochte apparaat. Reden
voor het Praktijkonderzoek Varkenshouderij om het gebruik van handcomputers verder
te gaan onderzoeken in het kader van de ‘Basis Registratie Gezondheid’ (BRG).
Bij het afgesloten onderzoek van Ramaekers et al
(P4.16) is gebruik gemaakt van een Husky FS/2
handcomputer. Deze meet 23,6 bij I2,6 bij 4,3 cm
en heeft een gewicht van 750 gram. Het scherm
heeft ruimte voor 8 regels van 40 tekens. Het apparaat is uitgerust met een uitleesantenne voor het op
korte afstand aflezen van implanteerbare transponders en is spatwaterdicht en schokbestendig. Met
het gebruikte apparaat kostte het registreren van
een aandoening ongeveer evenveel tijd als het noteren op papier. Er wordt tijdwinst geboekt als schriftelijk vastgelegde gegevens na registratie moeten
worden ingevoerd in een management-infonnatiesysteem (MIS). De met de handcomputer vastge-

legde gegevens kunnen namelijk automatisch worden doorgesluisd naar een MIS. De kleine afmeting
van het beeldscherm van de gebruikte handcomputer had voor de gebruikers enkele bezwaren. In vergelijking met registratie op papier was er minder
zicht op reeds geconstateerde aandoeningen of
reeds uitgevoerde behandelingen.

Nieuwe ontwikkelingen
Sinds het vorige onderzoek hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan. Het gebruik van PDA’s
(Persoonlijke Digitale Assistenten), zoals elektronische agenda’s, is toegenomen, Verder heeft het
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Figuur 1: Informatiestromen binnen een varkenshouderijbedrijf en de plaats daarin voor de handcomputer.
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ten worden herkend en vertaald. Doordat er geen
toetsen zijn, kan het scherm naar verhouding veel
groter worden.
Het direct vastleggen van gegevens op een handcomputer is in vergelijking met eerst noteren op
papier niet per se beter. Een handcomputer kan bijvoorbeeld onhandig zijn tijdens werkzaamheden.
Waar laat je het ding als je even beide handen nodig
hebt voor wat anders? De eerste toepassing die
gebouwd gaat worden is een programma om gegevens over behandelingen met medicijnen vast te
leggen. Later kunnen ook andere toepassingen worden gebouwd, zoals een programma waarmee allerlei dier-, hok- of afdelingsgegevens kunnen worden
opgevraagd, zoals attentielijsten en reeds eerder
vastgelegde gegevens.
Om ‘gedoe’ met kabeltjes en vetwetlting van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen, is het streven
om de handcomputer op termijn draadloos te verbinden met het MIS. Op die manier worden de
ingevoerde gegevens direct vervver-kt en beschikt de
gebruiker over informatie die altijd up to dute is. De
toekomst zal uitmaken of er nog meer toepassingen
in het verschiet liggen voor de handcomputer op
het varkensbedrijf. n

mobiel gebruik van computen een grote vlucht
genomen doordat draagbare telefoons steeds
goedkoper worden. De apparaten zelf worden
ook steeds verder verbeterd.

Handcomputers binnen het Praktijkonderzoek Varkenshouderij
Als gegevens eerst schrifiel~jk worden vastgelegd
en daarna ingevoerd in een bedrijfs-managementsysteem, worden alle gegevens twee keer vastgelegd. Ook is het MIS niet op elk moment up to
date. Met een handcompGter zou de varkenshouder de gegevens maar één keer hoeven vastleggen en zou hij op elk moment en op elke plaats
over allerlei gegevens kunnen beschikken. Tijdens
de uitgevoerde proef gaven de gebruiker; aan dat
ze een goed overzicht misten. Voor nieuwe toepassingen is dat een belangrijk punt van aandacht.
Voor de nieuwe toepassingen wordt gebruik
gemaakt van handcomputers met penbediening,
dus zonder toetsenbord. De pen werkt als een
soort computermuis. De gebruiker wijst symbolen
aan op het scherm of kan in handschrift codes en
getallen invullen die door de handcomputer moe-
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