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De digitale evolutie van de zorg
& 3 trends die dit beïnvloeden
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Digitale evolutie van de zorg

De spreiding van de zorg en de steeds 
toenemende kosten vragen om een 
gezonde balans tussen het bieden van de 
beste zorg en het verlagen van kosten. 
Technologie kan voor deze uitdagingen 
een goede ondersteuning bieden en 
zorgen voor een hogere tevredenheid met 
het gebruikte systeem.
  
Maar wat is er nu precies nodig om 
patiënten te binden en hun ervaringen in 
het gezondheidsspectrum te verbeteren? 
Hoe is het mogelijk om te concurreren met 
kosten en kwaliteit? Het lijkt erop dat de 
werkplaats van de gezondheidsindustrie 
aan een transformatie toe is.

Digitale mindset

Er is sprake van een digitale revolutie 
in de gezondheidszorg en dit is te 
zien in terugkerende patronen in het 
patiënt- en medewerkersgedrag. Deze 
worden gedreven door de zich continu 
ontwikkelende technologische markt, 
digitale competitie via het net en 
vervagende grenzen tussen verschillende 
zorgaanbieders. Er is een digitale 
mindset nodig om je als organisatie te 
onderscheiden.

Deze ontwikkelingen brengen uitdagingen, 
maar ook kansen met zich mee die met 
behulp van technologie kunnen worden 
benut. Sta er eens bij stil welke impact 
digitale technologieën hebben op jouw 
organisatie. Ze bepalen hoe jij interacteert 
met patiënten en medewerkers en hoe die 
jou beleven.

Door het gebruik van mobiele oplossingen 
bepalen technologieën verder hoe de 
werkvloer eruit komt te zien en hoe u 
in de organisatie een multi channel-

klantbeleving (door het gebruik van 
meerdere communicatiekanalen zoals 
telefonie, e-mail, chat en blog) creëert. 
En natuurlijk bepalen technologieën op 
welke manier u de tevredenheid van 
patiënten meet en de productiviteit van 
medewerkers. Dit alles wordt ondersteund 
door altijd en overal verbonden te zijn. 
Niet alleen met het systeem, maar ook 
met de mensen door middel van de cloud, 
mobiliteit, sociale media en big data.

Consumenttevredenheid

Door de patiënt digitaal toegang 
te bieden tot gezondheidszorg- en 
informatiediensten, betrekt u hen meer 
bij de organisatie. Dit betreft ook het 
digitaliseren van informatie en het 
verbeteren van de beschikbaarheid, 
toegankelijkheid en deelbaarheid. Op deze 
manier hebben consumenten alles zelf in 
de hand en hebben zij alle kennis direct 
tot hun beschikking voor een optimale 
samenwerking. Ongewenste vertragingen 
en barrières worden vermeden met een 
grotere consumenttevredenheid als 
gevolg.

Mobiele applicaties zijn ook een 
onmisbaar onderdeel geworden van 
zorginstellingen. Door de focus te 
leggen op de persoon die de mobiele 
applicatie of dienst gebruikt, worden 
positieve veranderingen waargenomen 
in het werkgedrag van werknemers en 
belevingen van de patiënt. Een full-service 
mobiele strategie resulteert in effi ciëntere, 
meer aansprekende, gebruiksvriendelijker 
mobiele experiences voor zowel 
gezondheidsprofessionals als patiënten.

Betere resultaten

Deze digitalisering zorgt ook voor betere 
resultaten en lagere kosten door een meer 
gestroomlijnde en effi ciënte organisatie. 
Hieruit blijkt dat een betere communicatie 
en samenwerking tussen patiënten en hun 
behandelaars voor alle partijen van belang 
is. Digitalisering is dus niet meer weg te 
denken van de werkvloer in de zorgsector. 
Patiënten en medewerkers zijn volop 
onderdeel van het digitale landschap. En 
inmiddels heeft u de tijd gehad om de 
mindset in beschouwing te nemen: 

is uw organisatie klaar voor de 
digitale evolutie?
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3 trends die de gezondheidszorg beïnvloeden

1. Interactie met 
zorgconsumenten 

Geef uw consumenten naadloos toegang 
tot zorgdiensten.

2. Verbeteren van de 
zorgervaring

Maak gebruik van personalisatie en 
gecoördineerde zorg voor consumenten 

via alle kanalen. 

3. Transformatie van de 
werkplek

Verbeteren resultaten en verminderen 
kosten door het verhogen van de 

effi ciëntie binnen uw orderneming

Vanuit Avanade zien we drie ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en de ziekenhuismarkt die invloed hebben op de digitale 
evolutie: interactie, personalisatie en transformatie.  Deze ontwikkelingen brengen uitdagingen met zich mee, maar vooral ook kansen 
om met behulp van technologie de gezondheidszorg te transformeren.
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Digitale trends voor de gezondheidszorg  
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Digitale trends voor de gezondheidszorg: Interactie met zorgconsumenten  
Megan Parker

Patiënt

Ze klikt op
de link naar
de website.

Megan’s zoekopdracht
Megan voelt zich niet 

goed. Ze heeft pijn in haar 
buik. Ze begint met een 

eenvoudige zoekopdracht 
via een zoekmachine. Op de 

zoekresultaten, ziet ze een link 
naar de website van haar provider 

en dus klikt ze door.

Real-time Samenwerking
Megan legt haar symptomen 

uit aan de verpleegkundige. De 
verpleegkundige legt deze vast 
en stelt meer vragen. Ze maakt 

ook gebruik van screenshare om 
de locatie van Megan’s pijn vast 

te stellen. 

Chat
Op de site onderzoekt 

ze haar symptomen. Ze 
ziet een chatfunctie met 

verpleegkundigen die online zijn.  
Ze logt in met haar account en 
klikt op het chaticoon om het 

gesprek te starten.

Ze ziet een
chatfunctie

Megan kan 
klikken en 
inzoomen 
om precies 

te laten zien 
waar ze pijn 

heeft

 

Gepersonaliseerde
interacties en service

Afspraak
De verpleegkundige vindt dat 

Megan een afspraak moet maken. 
Samen bepalen ze een gunstige 
locatie en plannen de afspraak. 

Megan ontvangt een bevestiging 
van de afspraak.
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Digitale trends voor de gezondheidszorg: Interactie met zorgconsumenten  
Megan Parker

Patiënt

Mobiele Patiënt Check-in
De dag voor de afspraak, krijgt 

Megan een bericht op haar 
telefoon waarmee ze kan 

inchecken en bepaalde informatie 
kan bevestigen vóór haar 

afspraak.

Up-to-date Informatie
Ze bevestigt ook dat haar 

verzekeringsinformatie up-to-
date is. Megan actualiseert haar 
profi el met een nieuwe apotheek 

en andere voorkeuren, en laat 
weten dat ze onlangs is gestart 
met een hardloop programma.

Notifi caties
De app zorgt voor een 

routebeschrijving en real-time 
verkeersinformatie. Zodra 

Megan arriveert, krijgt ze een 
melding voor de dichtstbijzijnde 

parkeerplek.

Na haar afspraak
De volgende dag ontvangt Megan 
een bericht met 1 tot 2 vragen om 
te beantwoorden. Op de website 

ziet ze informatie over een 
wellness coach en haar zorgplan.

Digitale Kiosk
Terwijl ze het gebouw 

binnenkomt, stopt ze bij een 
kiosk om zich aan te melden. Ze 

ontvangt een bericht die haar laat 
weten waar ze moet zijn.

Mobiele check-in:
altijd en overal



© Copyright 2015 Avanade Inc. All Rights Reserved.

Digitale trends voor de gezondheidszorg: Interactie met zorgconsumenten  
Jessica Parker
Verpleegster

Zorg App
Verpleegster Jessica gaat aan 

het werk en logt in op haar 
gepersonaliseerde dashboard. 

Op haar scherm ziet ze haar 
dagschema, dat ze werkt op 

de hartafdeling, een overzicht 
van haar taken en de andere 
verpleegkundigen in dienst. 

Patiënt Dashboard
Jessica bekijkt het patiënt 

dashboard en bekijkt de meest 
recente opnames, identificeert 

patiënten die ontslagen worden 
en geeft prioriteit aan de 

patiënten die risico lopen op een 
lang verblijf.

Samenwerken met 
experts

 Een patiënt met een hoog risico 
op een verlengd verblijf kan baat 
hebben bij een gesprek met een 

psychiater om een mogelijke 
depressie te beoordelen. Jessica 
maakt een verzoek aan via het 

dashboard en post een bericht op 
Yammer (social collaboration tool) 

voor een on-call psychiater

Samenwerken met 
Patiënten

Ze ziet het alert en besluit om 
een video-oproep te doen naar 
de patiënt. Ze besluit ook om 
een korte instructievideo over 
de procedure te delen met de 

patiënt.

Digitale Kiosk
Bij het afronden van haar taken, 

ontvangt Jessica een alert van een 
patiënt die bezorgt is over een 

procedure.

Zorgervaringen
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Digitale trends voor de gezondheidszorg: Interactie met zorgconsumenten  
Megan Parker

Patiënt

Patiënten App
De tablet beschikt over vele handige 

functies, waaronder Megan’s dagschema, 
informatie over medicatie, opties om 

een verpleegkundige te bellen (video ook 
mogelijk), cateringservice, het menu, een 
dashboard met het aantal stappen dat ze 

per dag zet, haar slaappatronen en een 
videotheek voor entertainment.

Media
Megan bekijk het aanbod 

in de videotheek en begint 
aan haar favoriete show; 

The Office. Haar eten wordt 
geleverd, ze eet het en geeft 
via de tablet haar recensie.

Automatisering
Na haar eerste behandeling voelt Megan 
zich moe. Via haar tablet verlaagt ze de 

kamertemperatuur, sluit ze de jaloezieën, 
verlaagt het bed en dimt de lichten.

Zorgervaringen

Na het inchecken bij de receptie 
krijgt Megan een smart watch en 

tablet om te gebruiken tijdens haar 
bezoek. Megan wordt begeleid naar 
haar kamer, gaat liggen op het bed 

en start de app op haar tablet.

Ze schudt haar pols 
om haar smart watch 

te activeren en om 
een verpleegkundige 

te roepen. 

Het is bijna tijd 
voor haar volgende 

medicatie, het alarm 
wekt Megan. 

Terwijl ze wacht....

De volgende ochtend bekijkt een 
verpleegster haar slaappatroon en 

ziet dat Megan beter sliep na de 
sterkere pijnstiller. 

Media
Megan ontwaakt in het midden van de 
nacht, omdat ze zich misselijk en zwak 

voelt. Ze schudt haar pols en haar smart 
watch waarschuwt verpleegkundigen 
in de buurt dat ze hulp nodig heeft. De 

nachtzuster verhoogt de dosering van haar 
pijnstiller, en werkt het medicatieprofiel via 

de tablet bij. 

Medicatie en maaltijden
 Megan ziet op haar tablet dat ze moet eten 

voor haar volgende medicatie. Ze bestelt 
een maaltijd van het menu dat goed 

gewaardeerd wordt door andere patiënten. 
De bestelling wordt verzonden naar de 

catering en op haar tablet ziet ze een timer 
voor de verwachte levering.
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Digitale trends voor de gezondheidszorg: Interactie met zorgconsumenten  
Jessica Parker
Verpleegster

Notificaties Samenwerken met 
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Meer weten?
Bel, email of tweet ons!

Over Avanade
Avanade levert bedrijfstechnologische oplossingen, cloud 

en managed services die klanten helpen om in de huidige 
digitale wereld optimale bedrijfsresultaten te behalen. 
Deze oplossingen worden ontwikkeld op basis van inzicht, 
innovatie en expertise in Microsoft-technologieën. 
Avanade’s diensten en oplossingen verbeteren prestaties, 
productiviteit en klantenloyaliteit bij organisaties in 
iedere markt. De organisatie bestaat uit een wereldwijd 
netwerk van consultants die beschikken over zakelijke, 
technische en industriële Microsoft-expertise. Zij bieden 
hoogwaardige oplossingen waarmee zij inspelen op de 
veranderende technologieën, on-premise, in de cloud 
of als managed service. Avanade is in 2000 opgericht 
door Accenture en Microsoft Corporation. Daarnaast is 
Accenture voor het merendeel eigenaar van Avanade. Er 
werken ruim 23.000 professionals voor Avanade in meer 
dan 20 landen wereldwijd. Kijk voor meer informatie op: 
www.avanade.nl.

+31 36 547 5100

Info-nl@avanade.com
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