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Tijdbesparing in de zorg met apps
Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve
werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft

‘Moderne technologie
tilt de zorg naar een
hoger niveau’

Inleiding
De zorg verandert. Er moet efficiënter worden gewerkt met minder beschikbare tijd.
Om dat te kunnen bereiken dient de organisatie van de zorg fundamenteel te veranderen. Te beginnen bij de zorgverleners.
Binnen de zorg spelen technische vernieuwingen al jaren een enorm belangrijke rol. En die rol zal
alleen maar groter worden. ICT houdt zijn leidende rol: een rol die steeds minder zichtbaar is, maar
wel veel meer mogelijkheden biedt.
In dit veranderende denken verandert de rol van de zorgverlener. Dankzij die steeds grotere technische mogelijkheden is er meer ruimte voor de menselijke kant in de zorg. Omdat technische
hulpmiddelen helpen bij het steeds efficiënter maken van de zorg, blijft er vanuit de zorgverlener
veel meer tijd over voor persoonlijke aandacht en het bieden van een luisterend oor aan de cliënt.
Zorgapps spelen in dit totaalplaatje een steeds belangrijkere rol. Met behulp van slimme apps kan
de zorgorganisatie namelijk beter inspelen op de aanpassingen in de zorg. Deze veranderende rol
betekent een andere inzet van techniek in de zorg.

Stand van zaken

De veranderingen hebben consequenties voor de eisen die
aan de informatievoorziening worden gesteld. Van oudsher is
de zorg een informatie-intensieve sector. Die belangstelling
voor ICT wordt in alle lagen van de gezondheidszorg nauwlettend gevolgd. Er kan geen medisch congres voorbijgaan of er
staan wel digitale ontwikkelingen op de agenda. Aangepaste
wetgeving en financiering vereist bovendien dat zorginstellingen flexibel dienen te reageren op veranderingen in de markt.
Technologische ontwikkelingen, zoals uitgekiende en gebruiksvriendelijke zorgapps, dragen een belangrijk steentje bij
aan de communicatie tussen de zorgverleners onderling. Met
de inzet van apps kan heel eenvoudig winst op een drietal terreinen worden geboekt: efficiëntie, tijd en kosten.

‘Een hoge graad van
gebruiksvriendelijkheid’

De nieuwe zorgmedewerker
Parallel aan die veranderingen op technologisch gebied in de zorg zien we ook een verschuiving
op het vlak van de zorgmedewerker zelf. De eisen die worden gesteld aan de zorgmedewerkers
veranderen fundamenteel. Enerzijds wordt van hen verwacht dat ze een hoog opleidingsniveau hebben en over specifieke competenties beschikken, anderzijds verandert hun manier van
werken. Flexibiliteit om bijvoorbeeld op verschillende plaatsen de beschikking te hebben over
de juiste informatie en mee te gaan met technologische veranderingen zijn enkele opvallende
kenmerken.
Veel banen in de zorg hebben een bredere invulling gekregen. De inzet van technologie krijgt op dat vlak een
veel vastere plek in het dagelijkse werk. Voor veel zorgmedewerkers is dat absoluut geen probleem. Zij zijn opgegroeid in een sterk gedigitaliseerde omgeving; technologie is als het ware een tweede natuur. Ze voeren graag
verschillende taken naast elkaar uit, ze leggen gemakkelijk (digitale) contacten over organisatiegrenzen heen en
hechten aan een ruime mate van autonomie en vrijheid.
Maar ook voor de zorgmedewerkers die daar niet mee zijn
opgegroeid, zijn de technologische veranderingen geen
bron van zorgen. De reden daarvoor is de steeds hogere
graad van gebruiksvriendelijkheid van de apparatuur en
de software die in de zorg wordt gebruikt.

‘Efficiënter werken in
minder beschikbare tijd’

Apps in de gezondheidszorg
Digitale ondersteuning zorgprocessen
Zorgapps maken het mogelijk dat zorgregistraties en overige essentiële cliëntinformatie te allen tijde voorhanden is. En dat is noodzakelijk gezien de veranderende eisen aan de zorg: efficiënter werken in minder beschikbare tijd. De wens van iedere zorgverlener is om de cliënttijd te
verhogen en de administratiedruk te verlagen.
Waar in het ziekenhuis vaak nog de traditionele benadering — arts heeft via de desktop-pc
toegang tot de systemen en de patiënteninformatie — te zien is, is dat voor de ambulante
zorg een heel ander verhaal geworden. Die zorgverleners willen altijd en overal waar ze zijn de
beschikking hebben over de juiste gegevens. Voor hen is het handig dat ze ’s morgens op hun
smartphone of tablet via de meest efficiënte route langs de cliënten van die dag kunnen gaan
en de benodigde cliëntinformatie tot de beschikking hebben. Dat bespaart tijd.

‘In één oogopslag alle
cliëntinformatie zichtbaar’

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. Zo blijven de zorgmedewerkers waar ze ook zijn altijd up-to-date
Dankzij de inzet van zorgapps wordt het contact tussen de zorgverlener en de cliënt stukken
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 duidelijke de overdrachtsreportages; zo
weet de zorgverlener precies wat de laatste stand van zaken is bij het bezoek aan een cliënt.

Gebruiksgemak
Apps in de gezondheidszorg horen gebruiksvriendelijk
en inzichtelijk te zijn voor de gebruiker. 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 en zorgt ervoor dat de zorgverlener minder
tijd kwijt is met bijvoorbeeld inloggen, informatie vastleggen of reizen.
De afgelopen jaren is er binnen het ontwerp van software en apps voor mobiele devices een duidelijke trend
zichtbaar naar eenduidigheid en helderheid. 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.

BYOD en CYOD
Afhankelijk van het beleid van de zorginstelling kan er voor het gebruik van de zorgapps gebruik
worden gemaakt van devices die de zorgverlener privé al gebruikt (Bring Your Own Device –
BYOD) of vanuit de instelling krijgt de zorgverlener de keuze uit een aantal voorgeselecteerde
en voorgeconfigureerde apparaten (Choose Your Own Device – CYOD).
Een discussiepunt bij het gebruik van BYOD en CYOD is de beveiliging van de informatie die erop
staat. Er wordt immers gewerkt met gevoelige gegevens. De praktijk laat zien dat het in principe
niet uitmaakt of er gebruik wordt gemaakt van BYOD of CYOD. Goed mobile device management
vanuit de organisatie ondersteunen de tools die er voor zorgen dat het beheer en de beveiliging
van de specifieke zorgapps goed is geregeld. Dit soort tools bieden zeer adequate mogelijkheden voor de encryptie van data en het beheer op afstand. Dat betekent ook dat
een device snel kan worden gewist bij diefstal of verlies.

Voordelen van zorgapps

‘Meer contact
met cliënten’

Het gebruik van apps in de zorg biedt een aantal grote voordelen. Zowel aan
de kant van het beheer als aan de gebruikerszijde. Voor ICT-beheer schept het
duidelijkheid, draagt het bij aan het behalen van gestelde organisatiedoelen en
ondersteunt het heldere ICT-strategieën.
Op werkplekniveau zorgt het in de meeste gevallen voor kosten- en tijdbesparingen. Er wordt een
overstap gemaakt naar een versimpelde beheeromgeving met een flexibele werkplekondersteuning.
Voor de gebruikers zijn de voordelen ook legio. Zo kunnen zorgmedewerkers effectiever, prettiger en sneller werken, is actuele informatie direct zichtbaar en is er meer contact met cliënten
mogelijk. Bovendien ziet de cliënt direct wat er over hem of haar wordt gerapporteerd. Daarnaast
wordt de verlaging van de administratielast door de gebruikers van de apps als heel erg belangrijk
ervaren. Omdat alle administratieve vastlegging rondom de cliënt en reis- en kilometerregistratie
binnen één app is te regelen, blijft er kostbare tijd over die in zorgtaken kan worden gestopt. Zelfsturing van wijkteams, zorgverleners ambulant en intramuraal is hiermee een feit.
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Vijf voordelen van zorgapps
De zorgverlener heeft meer tijd voor de cliënten.
Er is minder administratieve rompslomp, wat
resulteert in meer cliënttijd.
De zorgverlener is zelfstandiger.
Het systeem is altijd up-to-date dankzij een
slim synchronisatiesysteem.
Zorgapps zijn gebruiksvriendelijk. Iedereen, van
jong tot oud, moet er snel mee kunnen werken.
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