
 

 

   

 

 

 

 

  

Vele organisaties in de zorg wensen de informatievoorziening te stroomlijnen. Er is steeds meer 

informatie beschikbaar, maar het beheren en terugvinden hiervan is zeer tijdrovend en kostbaar. 

Bovendien veranderen de behoeften van uw eigen medewerkers, zorggebruikers en andere 

doelgroepen. Zij verwachten van uw organisatie een nieuwe manier van werken, waarbij 

informatie onafhankelijk van tijd en plaats in de meest recente versie beschikbaar is, en er via 

internet snel en eenvoudig contact gelegd kan worden met elkaar. Daarbij ontstaat de behoefte 

aan een  documentbeheersysteem dat één geheel vormt met het intranet. Thysia ondersteunt u 

hierbij met behulp van haar Kwaliteit Management sjabloon. 

 

 
beheren.  De documenten worden opgeslagen in 
SharePoint en daarmee in een SQL-database. 

SharePoint is een web interface en daarmee is het 
handboek via een webpagina te openen. Alle 

wijzigingen aan de documenten, maar ook aan 
SharePoint zelf, kunnen via deze webpagina worden 

uitgevoerd. Er is geen ‘back-end-tool” nodig om 

wijzigingen door te voeren.  
 
Aan alle documenten in het handboek is meta data 
toegekend, zodat ze snel en gemakkelijk terug te 

vinden zijn. Alle documenten in het handboek zijn 

bovendien onderhevig aan versiebeheer. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen primaire 

(gepubliceerd) en secundaire (werk) versies. Het 
KMS-sjabloon is voorzien van een revisie-proces, 

dat de documenteigenaar tijdig op de hoogte stelt 

van documenten die herzien moeten worden. 
 
Het Thysia KMS-sjabloon stelt uw organisatie in 
staat om uw kwaliteitshandboek eenvoudig te 

beheren en aan de voorschriften te laten voldoen. 

Hierdoor krijgen zorgverleners meer tijd voor hun 
kerntaken en wordt de transparantie van uw 

organisatie sterk bevorderd. 
  

 

 
 
 

De oplossing: Kwaliteit Management 
 

Kwaliteit Management is een belangrijk item 

binnen zorginstellingen. Documentbeheer ten 
behoeve van onder andere het 

kwaliteitshandboek is van cruciaal belang bij het 
voldoen aan de eisen rondom certificeringen in 

de Zorg. Denk aan de HKZ-normering. 

 
Thysia heeft een KMS sjabloon ontwikkelt, dat 

naadloos in SharePoint is geïntegreerd. Het 
sjabloon is ontwikkeld, omdat standaard 

SharePoint, en met name de gratis variant, niet 

altijd toereikend is met betrekking tot geboden 
functionaliteiten om een goed documentbeheer 

te kunnen toepassen. Het doel van het sjabloon 
is het op een eenvoudige wijze kunnen uitrollen 

van een oplossing voor documentbeheer, met 

versiebeheer en beleidsinstellingen, en 
geautomatiseerde verwerking van aanvragen 

en meldingen.  
 
Het KMS  wordt als sjabloon geïnstalleerd op 

SharePoint 2013. Dit sjabloon biedt de 
mogelijkheid om kwaliteitsdocumenten op te 

slaan en op een eenvoudige manier te kunnen  

 

 
 
 

Kwaliteit Management in de zorg 
 



 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Thysia levert Information Management consultancy 

en oplossingen op het gebied van: 

 SharePoint Portals 

 Document Management 

 Workflow Management 

 Business Intelligence 

Thysia hanteert een integrale, procesgerichte 

aanpak en zorgt voor structurele verbeteringen in 

de informatievoorziening van haar opdrachtgevers. 

De oplossingen zijn gebaseerd op Microsoft 

technologie en configureerbaar, dus snel te 

implementeren en eenvoudig aan te passen en uit 

te breiden. 

Thysia® Healthcare Solutions richt zich specifiek 

op de gezondheidszorg en combineert 

branchekennis met expertise op bovengenoemde 

gebieden. De oplossingen van Thysia stellen 

zorginstellingen in staat om zorgverleners 

eenvoudig samen te laten werken met elkaar en 

tevens de zorggebruiker nauwer te betrekken bij 

het gezondheidsproces. Daarnaast helpen wij u om 

transparanter te werken en beter en sneller inzicht 

te verkrijgen in relevante informatie. 

De zorgmarkt is dynamisch en aan sterke 

veranderingen onderhevig. U heeft niet alleen te 

maken met stelselwijzigingen maar ook met een 

veranderende maatschappij waarbij internet een 

belangrijke factor is. De recente RVZ publicatie 

‘Gezondheid 2.0’ beschrijft hoe ‘de zorgconsument’ 

zich ontwikkelt en er nieuwe manieren van actieve 

samenwerking ontstaan. Thysia helpt u de 

voorwaarden te creëren om uw organisatie voor te 

bereiden op Gezondheid 2.0.  

Contact: 

Haagsemarkt 1, 4813 BA Breda, Nederland 

Tel: +31 (0)76 521 88 46 

Fax: +31 (0)76 521 16 84 

www.thysia.eu 

info@thysia.eu  

 

 

 

 

 

 

U bent aan zet 
Aanbevelingen voor zorgaanbieders van de RVZ 

 
1. Zorgaanbieders moeten sociale media 

gebruiken om het contact met hun patiënten 

te optimaliseren. 
2. Zorgaanbieders zijn – net als 

zorgconsumenten – erbij gebaat dat het 
‘gezondheidsmanagementmodel’ gerealiseerd 

wordt. Dit houdt onder meer in dat 

zorgaanbieders en zorgconsumenten samen 
werken aan shared care: zorgstandaarden en 

zelfmanagement door zorgaanbieders 
aanemoedigt wordt. 

 

…Thysia maakt het mogelijk 
 

 

  


