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Invoer BI binnen zorginstelling 

Waar moet u rekening mee houden? Performation geeft u inzicht 

 

Nederlandse zorginstellingen zijn met de introductie van marktwerking 

in een stroom aan veranderingen terechtgekomen, waarvan het einde 

voorlopig niet in zicht is. Het nieuwe kabinet kiest voor zorgvuldigheid in 

het te hanteren tempo, maar geeft aan niet van de door toenmalig 

minister Borst ingezette koers af te willen wijken. Dit stelt 

zorginstellingen voor stevige uitdagingen.  

 

Specialisten en andere zorgverleners dienen hun activiteiten vast te leggen. Een 

grote cultuurslag op de werkvloer. Financiële directies onderhandelen over de te 

hanteren tarieven met verzekeraars of zorgkantoren. ICT-afdelingen dienen een 

strategie te bedenken en uit te voeren, die hun zorginstelling in staat dient te 

stellen de kosten van zorg in kaart te brengen en te verantwoorden. Niet zelden 

bevat deze ICT-strategie BI-componenten. Dat is niet toevallig, maar vormt voor 

zorginstellingen in veel gevallen een uitdaging. Waar zit hem de kneep? 

 

Het juiste tempo bepalen 

Cok de Groot, Directeur: “De kneep zit hem in het tempo. Als een zorginstelling 

te laat start of te lang op een ‘laag pitje’ met BI aan de slag gaat, worden de 

financiële directies van deze zorginstellingen gedwongen om hun verantwoording 

van tarieven en productie op basis van laagwaardige informatie af te leggen. Als 

een zorginstelling echter in één slag bij haar uiteindelijke doel probeert uit te 

komen, bestaat het grote risico dat de organisatie het tempo van ICT niet kan 

volgen en mogelijk zelfs afhaakt.” Iedere controller en ICT-manager moeten 

hierdoor een afweging maken welk risico is het minst gewenst is. De 

onomkeerbare introductie van marktwerking in de zorg maakt dat een te laag 

tempo van professionalisering van de BI-functie binnen de ICT zal leiden tot een 

achterstand, die door de snel opeenvolgende ontwikkelingen steeds moeilijker in 

te halen valt. 
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Rekening houden met verschillende niveaus 

De gebruikers van managementinformatie zijn te verdelen in een aantal groepen. 

Op directieniveau is er behoefte aan eenduidige en gevalideerde informatie. 

Financiële managers hebben behoefte aan informatie, die bovendien terug te 

herleiden is naar het laagste detailniveau. “Vooral deze groep gebruikers is klein, 

maar het best in staat om de investeringen in BI snel terug te verdienen in de 

onderhandelingen met verzekeraars of zorgkantoren. Dan zijn er de 

afdelingshoofden en overig middelmanagement. Dit is de eerste grote groep die 

gebruik zal maken van de rapportagemogelijkheden, die geboden worden. Deze 

groep heeft dan ook het meeste tijd nodig om te wennen aan schermnavigatie en 

selectiemogelijkheden. Uiteraard kent deze groep ‘early adopters’ en ‘slow 

movers’. Zonder specifieke aandacht voor de laatste groep zal een uitrol nooit 

volledig slagen. Deze groep zal echter pas in beweging komen, wanneer ze de 

noodzaak van het gebruik van rapportages ervaart en omarmt”, vervolgt De 

Groot. 

 

Ontsluiting relevante data essentieel 

Bij de bouw van een BI-omgeving gaat de ICT-afdeling per definitie door een 

leerproces heen. De keuze van architectuur is niet eenvoudig, maar de grootste 

opgave blijkt te schuilen in de ontsluiting van de relevante data. Zorggegevens 

zijn opgeslagen in oudere en recentere systemen. Deze data verwerft pas een 

relevante betekenis, wanneer deze op de juiste wijze ‘aan elkaar geknoopt’ 

wordt. En dan nog blijkt dat er vertorende/vervuilende elementen naar voren 

komen, die noodzakelijkerwijs geadresseerd dienen te worden. De Groot: “Dit 

‘kennismakingsproces’ met de data heeft tijd, inzet en geduld nodig. De 

betekenis van data dwingt organisaties in veel gevallen om regelmatig weer 

terug te komen op eerdere architectuurkeuzes en daarmee op investeringen. Er 

wordt gekozen voor innovaties, die een sprong betekenen in de realisatie van de 

ultieme productie- en tariefskengetallen, die de organisatie nodig heeft voor haar 

interne en externe zorgverantwoording, c.q. –sturing.” 
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Sturen op leerproces gebruiksorganisatie 

De Groot vervolgt: “Uiteraard is er veel ophef over architectuurkeuzes, 

toolkeuzes en rapportagevarianten rond de te realiseren BI-omgeving in een 

zorginstelling. De meeste tijd en inspanning blijkt echter op te gaan aan het 

‘data-leerproces’ en het gewenningsproces bij de gebruikersorganisatie. Dit is 

een proces van jaren. Hoe later de start, hoe groter de achterstand. Gelukkig zijn 

de meeste zorginstellingen zich hiervan bewust en hebben voortgang geboekt op 

het terrein van BI. Hierbij zal blijvend vooruit gekeken moeten worden. 

Controllers en ICT-managers moeten zichzelf regelmatig de vraag stellen waar ze 

over 1 tot 3 jaar dienen te staan op dit vlak. Op basis hiervan kan getoetst 

worden of het tempo van de lopende projecten aansluit op deze doelstellingen. 

Het is beter in een soepel en continu rollende trein te zitten, dan met een 

intercity over een stoptreintraject te razen.” 

 

Ondersteuning op maat voor een passende BI-architectuur 

Performation is een gespecialiseerd BI adviesbureau, dat zich heeft gefocust op 

de zorg. Het bedrijf werkt met 20 medewerkers voor diverse ziekenhuizen en 

andersoortige zorginstellingen waar de BI-architectuur als startvraagstuk werd 

neergelegd. Omdat Performation beschikt over zowel business consultants als 

technische ervaren medewerkers worden zorginstellingen geholpen bij het ten 

uitvoer brengen van de implementatie van een BI-architectuur, die met de 

instelling overeengekomen is. Voordat het zo ver is, helpt Performation de klant 

zich doelen te stellen en deze te vertalen in ‘business cases’, die voor de korte 

termijn én voor de langere termijn zijn uitgewerkt. Voor iedere zorginstelling is 

het van belang dat beide zijn benoemd. Aan de hand hiervan wordt een 

stappenplan opgesteld, waarbij de korte termijn investeringen een basis leggen 

voor langere termijn doelstellingen. 
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Het pro-actieve Performation team  

 

Performation BV 

Bedrijventerrein Berg en Bosch 

Professor Bronkhorstlaan 10 / Gebouw 92 

3723 MB Bilthoven 

 

T  +31(0)-306994301 

F  +31(0)-306994302 

E  post@performation.nl 


