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Impact van zorgapps op de zorgverlening
Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces

‘De rol van de zorgverlener verandert in rap
tempo door nieuwe
technologie’

Met techniek inspelen op veranderingen in de zorg
Binnen de zorg krijgen steeds meer medewerkers te maken met digitalisering. De zorg is in Nederland op dat vlak de afgelopen jaren al veranderd, maar gaat de komende tijd met nog veel
meer veranderingen te maken krijgen. Hoewel er natuurlijk nog steeds veel met papier wordt gewerkt, is een duidelijke overgang te zien naar verwerking van gegevens en praktische informatie
op een digitale manier.
Efficiënter werken is een belangrijk speerpunt, met als logisch gevolg dat er meteen aan kostenbesparing kan worden gewerkt. Anders gezegd: er wordt steeds vaker verlangd dat er efficiënter
wordt gewerkt in minder beschikbare tijd. Wil die verandering succesvol zijn, dan dient de organisatie van de zorg fundamenteel te veranderen. Op IT-gebied gebeurt dat al achter de schermen,
maar de veranderingen zijn ook steeds vaker op de praktijkvloer zichtbaar.

Een van die grote veranderingen is het gebruik van nieuwe
technologieën als smartphones en tablets. Die maken het mogelijk dat zorgverleners altijd en overal de beschikking hebben
over relevante informatie. De rol van de zorgverlener verandert door deze nieuwe technieken. Er kan sneller en efficiënter
worden gewerkt. Het resultaat is dat er uiteindelijk meer tijd
overblijft voor de menselijke kant in de zorg.
Zorgapps spelen in dit totaalplaatje een steeds belangrijkere
rol. Met behulp van slimme apps kan de zorgorganisatie namelijk beter inspelen op de noodzakelijke aanpassingen in de
zorg. Deze veranderende rol betekent een andere inzet van
techniek.

‘Veel meer tijd voor
de menselijke kant
van de zorg’

Zorgapps in de praktijk
De zorgapps die nu hun intrede doen in de gezondheidszorg maken het mogelijk dat de zorgverlener te allen tijde bij essentiële cliëntinformatie kan. Maar dat niet alleen. De cliëntrapportages
die door de verschillende medewerkers worden ingevoerd, zijn via tablet en smartphone overal
benaderbaar. De juiste informatie is op het juiste moment en op de juiste plek altijd voorhanden.
In de gezondheidszorg is een sterke groei voor aandacht naar het gebruik van allerhande praktische apps te zien. Zo moeten zorgmedewerkers goed op de hoogte zijn van de status van de
cliënt waar ze op dat moment aankomen. Door die juiste informatie kan de op dat moment
beste zorg worden geboden.

Meer tijd voor de menselijke kant
Zorgapps zijn er om de zorgverleners te ondersteunen.
Ze maken de werkplek van de verpleger of de ambulante
zorgverlener veel groter. Bovendien maken zorgapps de
verplichte registraties en het management van werkprocessen een stuk eenvoudiger en sneller. Dankzij de mogelijkheden van die technologie krijgt de zorgverlener veel
meer tijd voor de menselijke kant van de zorg. Het draait in
de zorgverlening uiteindelijk om de cliënt.

Tijdbesparing
Ambulante zorgverleners willen altijd en overal waar ze zijn
de beschikking hebben over de juiste gegevens. Voor hen is
het bijvoorbeeld handig dat ze ’s morgens op hun smartphone of tablet de agenda kunnen ophalen met alle cliëntafspraken ze direct de benodigde en geactualiseerde cliëntinformatie tot hun beschikking hebben. Dat bespaart tijd.

‘Veel intenser
contact tussen
zorgverlener en
cliënt’

Up-to-date informatie
Bovendien hoeven zorgverleners niet meer bijeen te komen op een centrale plek om de laatste
updates te ontvangen. Dat kan ook gewoon onderweg. En valt de internetverbinding onderweg
om wat voor reden eventjes weg, dan wordt alles direct gesynchroniseerd wanneer de verbinding weer terug is.

Intensiever contact tussen cliënt en zorgverlener
Dankzij de inzet van zorgapps wordt het contact tussen de zorgverlener en de cliënt veel intensiever. Met een speciale zorgapp wordt alle benodigde informatie van de cliënt uit de verschillende onderliggende systemen gehaald en zijn de relevante gegevens in één oogopslag zichtbaar
voor de zorgverlener. Het systeem toont heel duidelijk de overdrachtsreportages; zo weet de
zorgverlener precies wat de laatste stand van zaken is bij het bezoek aan een cliënt.

Openheid en transparantie voor de cliënt
Maar niet alleen aan de kant van de zorgverlener zijn de veranderingen zichtbaar. Ook bij de cliënt
verandert het een en ander. In de maatschappij is te zien dat de consument door technologische
vernieuwingen steeds ‘mondiger’ wordt. In de gezondheidszorg is dat niet veel anders. Steeds
meer cliënten willen openheid en transparantie. Dat kan inzage in het eigen dossier zijn en het
samen invoeren van de cliëntrapportage. Informatievoorziening vanuit de cliënt gezien wordt
ook steeds belangrijker.

‘In één oogopslag alle
cliëntinformatie zichtbaar’

Wat maakt een goede zorgapp?
De cliënttijd verhogen en de administratiedruk verlagen, is de wens van iedere zorgverlener.
Als zorgapps er voor zorgen dat werknemers efficiënter en doelgerichter werken, dan heeft dat
zijn weerslag op de gehele organisatie. De flexibiliteit en cliëntgerichtheid gaan er op vooruit.
Bovendien voorkomt het fouten.

Goede zorgapps zijn:
Gemakkelijk in gebruik
Apps in de gezondheidszorg horen gebruiksvriendelijk en inzichtelijk te zijn. Een zorgverlener wil niet
te veel tijd kwijt zijn aan het invoeren van data in de
computer. De nieuwe generatie software voorziet in
die behoefte. De gebruiker is minder tijd kwijt met bijvoorbeeld inloggen, informatie vastleggen of reizen.
Een duidelijke en intuïtieve interface helpt bij het bereiken van efficiëntiedoelen. De apps kunnen worden
gebruikt zonder de nodige training en opleiding. Voor
de zorgverlener moet alles binnen de software meteen duidelijk zijn.

Administratief krachtig
Zorgapps laten in de praktijk zien dat ze tijd- en kostenbesparend werken. Omdat de apps eenduidig zijn
en het meteen helder is waar wat moet worden ingevuld, ervaren zorgmedewerkers de verlaging van de
administratielast als zeer prettig in de praktijk. Omdat
alle administratieve vastlegging rondom bijvoorbeeld
de cliëntregistratie en de reis- en kilometerregistratie
binnen één app is geregeld, blijft er kostbare tijd over
die in zorgtaken kan worden gestopt.

Informatievoorzienend voor zowel
de zorgverlener als de cliënt

‘Met
De Zorgapp
altijd up-todate’

Praktijkonderzoek wijst uit dat zorgmedewerkers effectiever, prettiger en
sneller werken met zorgapps. Actuele informatie is direct zichtbaar en er is meer contact met
cliënten mogelijk. Bovendien ziet de cliënt zelf ook direct wat er over hem of haar wordt gerapporteerd.

Goede beveiliging
Een krachtige zorgapp staat of valt met een gedegen beveiliging. Goed mobile device management vanuit de organisatie ondersteunt de tools die er voor zorgen dat het beheer en de beveiliging goed is geregeld. Dit soort tools bieden namelijk zeer adequate mogelijkheden voor de
encryptie van de gegevens en het beheer van de devices op afstand. Dat betekent ook dat een
apparaat snel kan worden gewist bij diefstal of verlies.

Offline kunnen werken
Zorgmedewerkers die veel op pad zijn, hebben baat bij
zorgapps die altijd up-to-date zijn. De huidige generatie
zorgapps is zo ontworpen dat als onverhoopt de netwerkverbinding wegvalt — bijvoorbeeld omdat men buiten het bereik
van een zendmast of wifi-punt komt —de app gewoon blijft
werken en de gegevens direct weer gesynchroniseerd worden als de verbinding terugkomt. Op die manier is men altijd
actueel.

‘Meer kwaliteit van
leven voor de cliënt’

Voor wie zijn zorgapps geschikt?
Goede en efficiënte samenwerking met de juiste informatievoorziening komt de zorg altijd ten
goede. Specifieke zorgapps bieden op allerlei terreinen goede en nieuwe mogelijkheden.

Kansen voor zorgverlener
Met name voor zorgverleners is het gebruik van zorgapps een welkome verlichting van hun
werkzaamheden. De drempel om apps te gaan gebruiken, is laag. In het ontwerp van de software heeft de gebruiksvriendelijkheid ervan een belangrijk aandeel gehad. De software is eenduidig en helder in het gebruik. Aparte opleidingen ervoor zijn niet of nauwelijks nodig.

Kansen voor ambulante zorgverlener en wijkteam
De praktijk laat zien dat er veel winst te behalen valt op het gebied van meer tijd hebben voor
de cliënt zelf omdat een deel van de administratieve taken worden verlicht. Ook de kilometerregistratie en reistijd wordt automatisch berekend zodat die administratieve activiteiten ook
verdampen. Dat is nuttig voor een individuele zorgverlener, maar ook een compleet wijkteam.
Juist door de grote veranderingen die zich op dit moment binnen de zorg afspelen, is het noodzaak goed te kijken naar de verschillende opties die zorginstellingen en zorgverleners hebben
bij het verbeteren en veranderen van de specifieke zorgverlening. Aangezien de rol van de zorgverlener drastisch aan het veranderen is, is het belangrijk zeer serieus naar de mogelijkheden
die technologie biedt, te kijken. Dankzij de inzet van technologie komt er meer ruimte vrij voor
de menselijke kant van de zorgverlening: aandacht en een luisterend oor. Uiteindelijk draait het
in de zorg om de cliënt. Die is daar het beste bij gebaat omdat er meer kwaliteit van leven, meer
gezondheid en meer comfort wordt geboden.
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