Besparing middels inzet van een Electronisch
Cliënten Dossier (ECD)
“Meteen goed registreren, verkleint de kans op fouten”

Meer tijd voor zorg

Administratieve
lasten
Zorgverlenende taken
en andere activiteiten

Uitgaande van een dienst van 8 uur is een zorgverlener oplopend tot 2 uur per
dienst bezig met administratieve vastlegging in het papieren dossier van de cliënt.
Door invoering van een ECD kan er een tijdsbesparing van gemiddeld
30 minuten per dienst gerealiseerd worden.

Een positieve werksfeer is een van de succesfactoren voor kwaliteitszorg. Dit blijkt uit een onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). Naast voldoende handen aan het bed, een hoog opleidingsniveau van
de medewerkers en een juiste bezettingsgraad, zijn ook werksfeer en medewerkerstevredenheid bepalend binnen de care.

Mobiele ontsluiting van het ECD

Een ideale situatie: een continue informatieoverdracht
De zorgmedewerker heeft op zijn mobiel of tablet inzicht in
zijn planning van de dag, gekoppeld aan zijn urenregistratie. Ze houdt contact met haar collega’s via chat en geeft
direct bestellingen door aan het kantoor. De cliënt leest op
zijn tablet wie er vandaag komt en hoe laat. Mantelzorgers
informeren de verzorgende hoe de nacht is geweest, of er

Zorginstellingen die niet de ambitie hebben om koploper op het gebied van innovatie in IT te zijn
Zorginstellingen met de ambitie om koploper op het gebied van innovatie in IT te zijn
1.67

Gebruik tablets

2.7
0

Zorgbesparing met ICT
ELEKTRONISCH CLIËNTEN DOSSIER
Introductie van ICT-oplossingen en -innovaties binnen de zorg

De laatste jaren zijn ICT-middelen gemeengoed geworden. Middelen die zorginstellingen van
vandaag faciliteren om aan hun vraagstukken invulling te geven. Uiteindelijk allemaal in het
teken van kosten- en/of tijdsbesparing. Om zorg betaalbaar én uitvoerbaar te houden, uiteraard met behoud van kwaliteit. Het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) is een van deze middelen, waarmee de zorgverlener1 bovenal plezier behoudt aan zijn zo broodnodige werk.

De doelgroepen
waar wij focus
op hebben, zijn:
Thuiszorg
Gehandicaptenzorg
Verpleging
en verzorging

“Verlaging van de administratie- en registratielast
verhoogt de kwaliteit van zorgverlening”
In de door ons gekozen markten hebben wij jarenlange ervaring met onze ICT-oplossingen.
Oplossingen die voor alle zorginstellingen meerwaarde hebben. Hieronder een toelichting van
zorgbesparing middels inzet van het ECD. Om deze besparing goed in context te plaatsen,
nemen wij de uitdagingen van een gehandicapteninstelling als uitgangspunt, met de gedachte
dat dit voor iedere zorginstelling van toepassing kan zijn.

Profiel

Een zorginstelling van middelbare grootte,
gespecialiseerd in dienstverlening aan
mensen met een verstandelijke beperking.
Samen met alle betrokken mensen in het
leven van de cliënt, probeert de instelling een
bijdrage te leveren aan het verwerven en
behouden van een eigen plek van de cliënt
in de samenleving. Met én voor de cliënt.

Organisatievraagstuk

Primair om in een sterk veranderende
omgeving, samen met andere partijen,
het verschil te maken en zo met hoogstaande
zorg hun positie in de markt te behouden én te
versterken. De uitdaging is om dit vanuit een
gezond financieel standpunt invulling te geven.

Beleving medewerker

Het ECD moet vooral intuïtief en eenvoudig
zijn, zodat er nagenoeg geen training nodig
is. Het streven is zo min mogelijk bezig zijn
1

met papierwerk. Dit betekent ook zelfroosteren. Medewerkers ervaren deze manier
van werken als prettig omdat ze zo eigen
regie houden over hun werkzaamheden.

Beleving cliënt en betrokkenen
De cliënt en/of voogd wil steeds meer regie
hebben over het eigen dossier om zo mede
de tevredenheid over de zorgverlening te
verhogen. Geautoriseerde betrokkenen,
zoals familie, krijgen inzage in het actuele
dossier van de cliënt via het cliëntenportaal.

Resultaat

Het imago van de zorginstelling verbetert,
en dus haar marktpositie, door beter aan te
sluiten op de participatievraag vanuit de cliënt.

“We willen naast kwalitatief goede
zorg verlenen, de cliënt
gelukkig laten zijn in zijn leven”

Overal in het document waar hij/zijn vermeld staat, wordt uiteraard man of vrouw bedoeld

WWW.PRODWARE-HEALTHCARE.NL

Invoering van het ECD resulteert daarnaast ook in:
Alleen registratie van uitzonderingen, zoals wondanamnese, in plaats van standaard repeterende zaken.
Dagplanning real-time inzichtelijk voor iedereen, geen onnodige taken voor de zorgmedewerker.
Geautoriseerde informatiedeling conform NEN7510.
Papierloos werken werkt risicoverlagend en voorkomt fouten.
Vereenvoudiging van declaraties door correcte en eenmalige registratie bij de bron.
Overheadreductie van ruim 10% middels een planningsmodule.
Een aanzienlijke kostenverlaging van porto-, papier- en tonerkosten.

En hoe is het in de praktijk binnen de care?
Kwalitatief goede zorg
ontvangen - cliënt

Kwalitatief goede zorg
verlenen - zorgverlener

Kwalitatief goede zorg
faciliteren - zorginstelling

Door de vraag van de cliënt centraal te
stellen is het mogelijk om échte kwaliteit
van zorg te bieden.
•
De cliënt wil meer regie over eigen
dossier, volledig in lijn met de vergroting van zijn zelfredzaamheid.
•
Verwanten van de cliënt willen
participeren in het zorgproces en
krijgen real-time inzage in het dossier via het cliëntenportaal.
•
Door mobiele devices kan de cliënt
direct met de zorgverlener meekijken tijdens het bijwerken van zijn
dossier, met als gevolg dat er meer
tijd over blijft voor de zorgverlening
zelf.

Onze zorgverleners zijn geen IT-ers en
dat is ook niet nodig. Het ECD moet zo
eenvoudig mogelijk te gebruiken zijn,
zodat zorgverleners zonder training
direct aan de slag kunnen.
•
Minimaal klikken: binnen maximaal 3x klikken vindt de gebruiker
de juiste informatie.
•
Er is geen terug-toets: de verzorgende werkt altijd verder en data
worden automatisch opgeslagen.
Dat scheelt tijd en handelingen.
•
Herkenbaar vertrekpunt: de eigen
agenda. Van hieruit verricht de
medewerker al zijn taken.
•
Symboliek: intuïtief door voor
zichzelf sprekende iconen.

Nieuwe wetten, regels en continue
veranderende organisatievormen stellen
steeds nieuwe eisen aan de processen
en de administratie van zorginstellingen. En daarmee aan de software die
ze gebruiken.
•
Rapportages geven stuurinformatie om snel te anticiperen op
veranderende omstandigheden.
•
Facturatie sterk vereenvoudigd
en door 1 druk op de knop te
realiseren.
•
Efficiency door optimale inzet van
resources en weinig training
vereist.
•
Snel aan te passen aan wet- en
regelgeving door opbouw van de
applicatie.

In 30% van de gevallen kan
een cliënt, via een applicatie,
zelfstandig een afspraak maken

70% maakt gebruik van een
Elektronisch Cliënten Dossier (ECD)

12% maakt gebruik van applicaties
waarmee cliënten zelfstandig hun
dossier (gedeeltelijk) kunnen inzien *

65% maakt gebruik van tablets
voor de ondersteuning van
het primaire zorgproces *

1
Niet

2
In beperkte mate

3
In enige mate

In gesprek met Michael de Jong, productmanager ECD bij Prodware
Een ECD biedt functionaliteiten, nieuwe manieren van communiceren met nieuwe partners en nieuwe mogelijkheden
van het organiseren van het eigen werk. Sta daar open voor.
Dat betekent niet dat dit van tevoren ingepland moet worden.
Gaandeweg worden deze nieuwe kansen zichtbaar. Het
enige wat dan in de weg staat, zijn bestaande patronen, oude
rolverdelingen en gevestigde functies. Om alles wat het ECD
te bieden heeft daadwerkelijk te benutten, kan het nodig zijn
de organisatie tegen het licht te houden en heel rationeel vast
te stellen wat daaraan moet veranderen. Een top-down bena-

dering waarbij het management vaststelt hoe de organisatie
beter kan inspelen op de nieuwe mogelijkheden en vervolgens de vereiste organisatieveranderingen ook bewerkstelligt,
kan weerstand oproepen. Het ECD wordt dan de vijand van
de gebruikers, die hun positie in gevaar zien komen. Beter is
het om in dialoog vast te stellen hoe de organisatie de inzet
van het ECD verder kan optimaliseren. Dikke kans dat er zich
dan opties aandienen waar het management nog niet aan
heeft gedacht. In ieder geval resulteert het in draagvlak voor
de gewenste optimalisatie van de organisatie.

Visie van Rob Schaart, directeur Healthcare bij Prodware
Er gebeurt veel in zorgland. Met name gevoedt door wet- en
regelgeving, dienen er, soms cruciale, keuzes gemaakt te
worden om als zorginstelling bestaansrecht te behouden.
De verdere digitalisering, van primaire en ondersteunende
processen, is van steeds groter belang voor zorginstellingen.
Daarnaast is de integratie van systemen tussen afzonderlijke
zorginstellingen en instanties in de keten essentieel. Hierbij
zijn het gebruik van standaarden, koppelingen, beveiligingsinstrumenten en procedures, die deze integratie kunnen

vereenvoudigen, randvoorwaarden. Tevens stellen mobiele
devices de zorgverlener eenvoudig in staat om op afstand,
door eenmalige registratie, de administratieve handelingen
te verminderen en zorgtaken te verrichten. Ook verwanten,
zoals familie en mantelzorger, dienen real-time in het dossier
te kunnen zien hoe het met de cliënt gaat. Uiteindelijk bepaalt
de manier én kwaliteit van zorgverlening en kostenbeheersing
de continuïteit van de zorginstelling.

91% van de zorginstellingen hebben
een formele controleproces ter
beoordeling van een juiste, volledige
en tijdige aanlevering van gegevens
aan het zorgkantoor
59% van de communicatieafdelingen
maakt actief gebruik van social media *

“Het einde van de minutenregistratie -> alleen registreren op uitzonderingen“
* Uitkomsten IT-benchmark zorg 2013 onder 17 V&V en thuiszorginstellingen

nieuwe hulpmiddelen nodig zijn of maken alvast een lijstje
met vragen. Zo zou iedereen toch willen werken? De inzet
van mobiele devices levert veel tijdswinst voor de zorgverleners, waardoor zij met minder mensen, meer cliënten kunnen
verzorgen.

Bronnen:
• IT-benchmark Zorg 2013 door EY
• Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
• Onderzoek NOS en de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) 2014

Voor meer informatie, bezoek: www.prodware-healthcare.nl
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dat dit voor iedere zorginstelling van toepassing kan zijn.

Profiel

Een zorginstelling van middelbare grootte,
gespecialiseerd in dienstverlening aan
mensen met een verstandelijke beperking.
Samen met alle betrokken mensen in het
leven van de cliënt, probeert de instelling een
bijdrage te leveren aan het verwerven en
behouden van een eigen plek van de cliënt
in de samenleving. Met én voor de cliënt.

Organisatievraagstuk

Primair om in een sterk veranderende
omgeving, samen met andere partijen,
het verschil te maken en zo met hoogstaande
zorg hun positie in de markt te behouden én te
versterken. De uitdaging is om dit vanuit een
gezond financieel standpunt invulling te geven.

Beleving medewerker

Het ECD moet vooral intuïtief en eenvoudig
zijn, zodat er nagenoeg geen training nodig
is. Het streven is zo min mogelijk bezig zijn
1

met papierwerk. Dit betekent ook zelfroosteren. Medewerkers ervaren deze manier
van werken als prettig omdat ze zo eigen
regie houden over hun werkzaamheden.

Beleving cliënt en betrokkenen
De cliënt en/of voogd wil steeds meer regie
hebben over het eigen dossier om zo mede
de tevredenheid over de zorgverlening te
verhogen. Geautoriseerde betrokkenen,
zoals familie, krijgen inzage in het actuele
dossier van de cliënt via het cliëntenportaal.

Resultaat

Het imago van de zorginstelling verbetert,
en dus haar marktpositie, door beter aan te
sluiten op de participatievraag vanuit de cliënt.

“We willen naast kwalitatief goede
zorg verlenen, de cliënt
gelukkig laten zijn in zijn leven”

Overal in het document waar hij/zijn vermeld staat, wordt uiteraard man of vrouw bedoeld
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Invoering van het ECD resulteert daarnaast ook in:
Alleen registratie van uitzonderingen, zoals wondanamnese, in plaats van standaard repeterende zaken.
Dagplanning real-time inzichtelijk voor iedereen, geen onnodige taken voor de zorgmedewerker.
Geautoriseerde informatiedeling conform NEN7510.
Papierloos werken werkt risicoverlagend en voorkomt fouten.
Vereenvoudiging van declaraties door correcte en eenmalige registratie bij de bron.
Overheadreductie van ruim 10% middels een planningsmodule.
Een aanzienlijke kostenverlaging van porto-, papier- en tonerkosten.

En hoe is het in de praktijk binnen de care?
Kwalitatief goede zorg
ontvangen - cliënt

Kwalitatief goede zorg
verlenen - zorgverlener

Kwalitatief goede zorg
faciliteren - zorginstelling

Door de vraag van de cliënt centraal te
stellen is het mogelijk om échte kwaliteit
van zorg te bieden.
•
De cliënt wil meer regie over eigen
dossier, volledig in lijn met de vergroting van zijn zelfredzaamheid.
•
Verwanten van de cliënt willen
participeren in het zorgproces en
krijgen real-time inzage in het dossier via het cliëntenportaal.
•
Door mobiele devices kan de cliënt
direct met de zorgverlener meekijken tijdens het bijwerken van zijn
dossier, met als gevolg dat er meer
tijd over blijft voor de zorgverlening
zelf.

Onze zorgverleners zijn geen IT-ers en
dat is ook niet nodig. Het ECD moet zo
eenvoudig mogelijk te gebruiken zijn,
zodat zorgverleners zonder training
direct aan de slag kunnen.
•
Minimaal klikken: binnen maximaal 3x klikken vindt de gebruiker
de juiste informatie.
•
Er is geen terug-toets: de verzorgende werkt altijd verder en data
worden automatisch opgeslagen.
Dat scheelt tijd en handelingen.
•
Herkenbaar vertrekpunt: de eigen
agenda. Van hieruit verricht de
medewerker al zijn taken.
•
Symboliek: intuïtief door voor
zichzelf sprekende iconen.

Nieuwe wetten, regels en continue
veranderende organisatievormen stellen
steeds nieuwe eisen aan de processen
en de administratie van zorginstellingen. En daarmee aan de software die
ze gebruiken.
•
Rapportages geven stuurinformatie om snel te anticiperen op
veranderende omstandigheden.
•
Facturatie sterk vereenvoudigd
en door 1 druk op de knop te
realiseren.
•
Efficiency door optimale inzet van
resources en weinig training
vereist.
•
Snel aan te passen aan wet- en
regelgeving door opbouw van de
applicatie.

In 30% van de gevallen kan
een cliënt, via een applicatie,
zelfstandig een afspraak maken

70% maakt gebruik van een
Elektronisch Cliënten Dossier (ECD)

12% maakt gebruik van applicaties
waarmee cliënten zelfstandig hun
dossier (gedeeltelijk) kunnen inzien *

65% maakt gebruik van tablets
voor de ondersteuning van
het primaire zorgproces *

1
Niet

2
In beperkte mate

3
In enige mate

In gesprek met Michael de Jong, productmanager ECD bij Prodware
Een ECD biedt functionaliteiten, nieuwe manieren van communiceren met nieuwe partners en nieuwe mogelijkheden
van het organiseren van het eigen werk. Sta daar open voor.
Dat betekent niet dat dit van tevoren ingepland moet worden.
Gaandeweg worden deze nieuwe kansen zichtbaar. Het
enige wat dan in de weg staat, zijn bestaande patronen, oude
rolverdelingen en gevestigde functies. Om alles wat het ECD
te bieden heeft daadwerkelijk te benutten, kan het nodig zijn
de organisatie tegen het licht te houden en heel rationeel vast
te stellen wat daaraan moet veranderen. Een top-down bena-

dering waarbij het management vaststelt hoe de organisatie
beter kan inspelen op de nieuwe mogelijkheden en vervolgens de vereiste organisatieveranderingen ook bewerkstelligt,
kan weerstand oproepen. Het ECD wordt dan de vijand van
de gebruikers, die hun positie in gevaar zien komen. Beter is
het om in dialoog vast te stellen hoe de organisatie de inzet
van het ECD verder kan optimaliseren. Dikke kans dat er zich
dan opties aandienen waar het management nog niet aan
heeft gedacht. In ieder geval resulteert het in draagvlak voor
de gewenste optimalisatie van de organisatie.

Visie van Rob Schaart, directeur Healthcare bij Prodware
Er gebeurt veel in zorgland. Met name gevoedt door wet- en
regelgeving, dienen er, soms cruciale, keuzes gemaakt te
worden om als zorginstelling bestaansrecht te behouden.
De verdere digitalisering, van primaire en ondersteunende
processen, is van steeds groter belang voor zorginstellingen.
Daarnaast is de integratie van systemen tussen afzonderlijke
zorginstellingen en instanties in de keten essentieel. Hierbij
zijn het gebruik van standaarden, koppelingen, beveiligingsinstrumenten en procedures, die deze integratie kunnen

vereenvoudigen, randvoorwaarden. Tevens stellen mobiele
devices de zorgverlener eenvoudig in staat om op afstand,
door eenmalige registratie, de administratieve handelingen
te verminderen en zorgtaken te verrichten. Ook verwanten,
zoals familie en mantelzorger, dienen real-time in het dossier
te kunnen zien hoe het met de cliënt gaat. Uiteindelijk bepaalt
de manier én kwaliteit van zorgverlening en kostenbeheersing
de continuïteit van de zorginstelling.

91% van de zorginstellingen hebben
een formele controleproces ter
beoordeling van een juiste, volledige
en tijdige aanlevering van gegevens
aan het zorgkantoor
59% van de communicatieafdelingen
maakt actief gebruik van social media *

“Het einde van de minutenregistratie -> alleen registreren op uitzonderingen“
* Uitkomsten IT-benchmark zorg 2013 onder 17 V&V en thuiszorginstellingen

nieuwe hulpmiddelen nodig zijn of maken alvast een lijstje
met vragen. Zo zou iedereen toch willen werken? De inzet
van mobiele devices levert veel tijdswinst voor de zorgverleners, waardoor zij met minder mensen, meer cliënten kunnen
verzorgen.

Bronnen:
• IT-benchmark Zorg 2013 door EY
• Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
• Onderzoek NOS en de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) 2014

Voor meer informatie, bezoek: www.prodware-healthcare.nl

Besparing door uitbesteding van ECD als dienst
“De grote uitdaging vandaag de dag is (nieuwe) ICT-toepassingen veilig,
betrouwbaar, duurzaam en doelmatig toe passen én beheren.
Dit leidt vaak tot verhoogde druk op de ICT-afdeling.”

“Een ICT-organisatie heeft een helder gedefinieerde visie nodig.
Dit voorkomt eilandvorming en hoge beheerskosten”
Zorginstellingen met een lange termijnvisie (> 5 jaar) op het IT-beleid
Zorginstellingen met een korte termijnvisie (1 tot 2 jaar) op het IT-beleid

Door een nieuw ECD als dienst af te nemen, inclusief de daarvoor benodigde ICT-infrastructuur en het beheer, kan de druk op
de interne ICT-functie verlaagd worden.

53%
82%

Dit betekent geen omkijken naar:
ICT-infrastructuur investeringen.
De inrichting van beheer(processen).
De inrichting van opslag en back-up.

Hosting en applicatiebeheer

Opbrengsten

Zorgbesparing met ICT
HOSTING EN APPLICATIEBEHEER
Introductie van ICT-oplossingen en -innovaties binnen de zorg

Aan de vooravond van de keuze voor een nieuw ECD dient uw zorginstelling tevens een beslissing
te nemen over de benodigde ICT-infrastructuur. Gaan we voor ’make or buy‘? Het afnemen van het
ECD als dienst inclusief ICT-infrastructuur, kan flexibiliteit, kostenbesparing en een betere beschikbaarheid opleveren. Daarnaast kan het uw eigen ICT-afdeling ontlasten. Uiteindelijk allemaal facetten in het teken van kosten- en/of tijdsbesparing om de zorg betaalbaar én uitvoerbaar te houden.

De doelgroepen
waar wij focus
op hebben, zijn:
Thuiszorg
Gehandicaptenzorg
Verpleging
en verzorging

“Vanaf 2015 wordt zorg die nu thuis of in de omgeving wordt geleverd,
en die met name ondersteunend van aard is, uitgevoerd door
gemeenten onder de WMO.”
In de door ons gekozen markten hebben wij jarenlange ervaring met onze ICT-oplossingen.
Oplossingen die voor alle zorginstellingen meerwaarde hebben. Hieronder een toelichting van
zorgbesparing middels inzet van hosting van applicaties zoals het ECD. Om deze besparing goed
in context te plaatsen, nemen wij de uitdagingen van een thuiszorginstelling als uitgangspunt, met
de gedachte dat dit voor iedere zorginstelling van toepassing kan zijn.

Profiel

Zorgorganisatie van gemiddelde grootte die
zich richt op wonen, zorg en welzijn van
ouderen, langdurig zieken en hulpbehoevenden en waar warme en deskundige medewerkers verantwoorde, kwalitatief goede en veilige
zorg verlenen.

Organisatievraagstuk

Primair doel is het zelfsturend vermogen, de
daadkracht en de sociale omgeving van de
zorgvrager1 te vergroten en de afhankelijkheid
van de professionele zorg- en dienstverlening
te voorkomen, daar waar verantwoord, ongeacht locatie (intra- of extramuraal).

Beleving medewerker

De medewerker voelt zich vitaal binnen een
prettige werkomgeving, indien hij zijn werk met
gemak kan uitvoeren en wanneer gegevens
van cliënten altijd en overal beschikbaar zijn.
1

Beleving cliënt en betrokkenen

De cliënt ervaart het als zeer positief dat de
zorgverlener snel beschikking heeft over de
juiste en actuele data uit zijn dossier. Het dossier is 24/7 beschikbaar via een mobiel device,
ongeacht plaats en/of locatie.

Resultaat

Door de steeds verdere verschuiving naar
24/7 beschikbaarheid in de care, ontstaat de
behoefte om de ICT-omgeving bereikbaar
en beschikbaar te hebben en te houden. De
huidige ICT-kosten worden volledig inzichtelijk gemaakt, waardoor er een beter afweging
gemaakt kan worden voor een ’make of buy’
beslissing, welke in lijn moet zijn met de visie
van de zorginstelling.

“Continuïteit is een van de
belangrijkste voorwaarden voor
een ICT-systeem en organisatie”

Overal in het document waar hij/zijn vermeld staat, wordt uiteraard man of vrouw bedoeld
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Het biedt de zorginstelling juist ruimte
om de gebruikers te helpen bij het
gebruik van het ECD, zodat deze ook
daadwerkelijk waarde gaat toevoegen.
De interne ICT-functie krijgt hierdoor
ook meer ruimte om zich te ontwikkelen
tot innovatiemotor voor de verdere digitalisering van de primaire en ondersteunende zorgprocessen. Samenwerking
en informatie-uitwisseling binnen de
keten van de zorgverlening vormt voor
de interne ICT-functie daarbij een belangrijk aandachtspunt. Mede door de
transitie naar de WMO dient de interne
ICT-functie de zorgprocesondersteuning
nog strakker aan te halen, zodat de
juiste gegevens uit de ICT-systemen
kunnen worden gerapporteerd.

Besparingen

Lange implementatietijden.
Kennisborging binnen de interne ICT-functie.
Beschikbaarheid ICT specialisten.

Besparingen door uitbesteding van een
ECD als dienst zullen in de praktijk niet
alleen direct financiële besparingen zijn.
Het is ook mogelijk:
•
om mee te liften op de reeds
aanwezige beheerprocessen
die ingeregeld zijn bij de externe
dienstverlener;
•
om ICT-resources flexibel op- en
af te schalen, zodat de kosten
beheersbaar zijn en fluctureren bij
veranderende omstandigheden;
•
om de eigen ICT-functie verder te
professionaliseren en alle veranderingen in de zorg met ICT te
ondersteunen. De zorginstelling
wordt innovator op dat vlak en dat
biedt concurrentievoordeel.

Inzicht

De continuïteit van het ECD dient
gewaarborgd te zijn. Hiervoor is het
van belang dat het beheer op de ECDapplicatie en de onderliggende ICTinfrastructuur optimaal ingericht zijn.
Het inzichtelijk rapporteren van de
kwaliteitskenmerken, zoals beschikbaarheid, performance, beveiliging,
enz. dient plaats te vinden op het juiste
niveau binnen de zorginstelling. Op
deze manier hebben zowel gebruikers,
management en bestuurders de juiste
inzichten. Door uitbesteding van de
ICT-infrastructuur van het ECD heeft
de zorginstelling hier minder omkijken
naar. Feitelijk wordt het ECD als een
Software as a Service (SaaS) dienst
afgenomen.

Hoe staat het met uw organisatie?
82%

heeft het technische IT-beheer uitbesteed

59%

heeft het serverbeheer uitbesteed

10,4FTE omvat de IT-organisatie

82%

gebruikt een vorm van Software as a Service (SaaS)

1,5% van totale omzet wordt besteed aan IT

29%

heeft het functioneel IT-beheer uitbesteed

€ 1.061,00 is het IT-budget per FTE

24%

heeft het werkplekbeheer uitbesteed

In gesprek met Jos van Gaal, productmanager Hosting bij Prodware
Naast functionele kennis van het ECD hebben wij alle kennis
en middelen in huis van de onderliggende ICT-infrastructuur
en kunnen wij zorginstellingen een totaalpakket bieden.
Wij stellen daarbij de ECD-functionaliteit beschikbaar op elk
willekeurig device, op een willekeurige plek. Vragen die wij
samen aan de voorzijde inzichtelijk dienen te maken zijn:
•
Welke kosten maakt u bij het niet beschikbaar zijn van
de ICT-omgeving?
•
Hoe snel kunt u in dat geval, bij eigen beheer, de omgeving weer werkend krijgen?
•
Is alle benodigde kennis voor het beheren en herstellen
van verstoringen aanwezig?
•
Wat gebeurt er bij vakantie, training/opleiding of ziekte
van uw ICT-medewerker(s)?
Door de hosting bij Prodware onder te brengen is de continuïteit (en risicobeperking) van de ICT-omgeving optimaal
geborgd.

Wij weten als geen ander met welke ontwikkelingen en
uitdagingen de zorgmarkt te maken heeft. De grote druk
die die met zich mee brengt op de interne ICT-functie zorgt
ervoor dat men behoefte heeft aan hulp op alle niveaus van
ICT. Vanuit meerdere datacenters faciliteren wij onze klanten
met ICT-infrastructuur en benodige software. Omgevingen
die wij beheren middels strak geregelde beheerpocessen, op
een klantvriendelijke en flexibele manier. Naast een gehoste
omgeving bieden wij optioneel ook functionele ondersteuning,
inrichting van werkplekken en lokale ondersteuning op zorglocaties. Uiteraard altijd vastgelegd in een contractvorm waar
ruimte is voor flexibiliteit. Niet geheel onbelangrijk in geval
van een verandering in wet- en regelgeving of organisatieverandering. Juist de verwevenheid van technisch IT-beheer en
functionele kennis van de zorgapplicatie maakt Prodware niet
een doorsnee hosting leverancier.

Visie van Jos Kuijpers, adviseur bij Prodware
De datum 1 januari 2015 geeft een vernieuwde blik op
zorgland, zeker als het gaat om verpleging & verzorging en
thuiszorg. Het bestuur van een zorginstelling is bezig haar
bestaansrecht te verzilveren. Dit terwijl ze eigenlijk focus
moet hebben op haar cliënt van de toekomst. Deze toekomst
is vanaf nu. ICT dient gezien te worden als hulpmiddel om de
continuïteit te borgen. Als gevolg van snel veranderende weten regelgeving zullen er steeds meer kortlopende contracten

van 1 à 2 jaar afgesloten worden. Daarnaast zal de behoefte
ontstaan aan contracten welke transparant en snel te transformeren zijn. Kostenbeheersing en inzichtelijk in kwaliteit is
cruciaal voor iedere zorginstelling. Het uitbesteden van (delen) ICT-beheer kan hierbij helpen. Zeker als het goed inzicht
geeft in informatie waarmee het bestuur haar organisatie snel
kan bijsturen.

Vergelijk de uitkomsten uit de ICT-benchmark met uw eigen kengetallen om duidelijk te krijgen of het meerwaarde heeft om
samen te onderzoeken hoe u kunt besparen op uw ICT-kosten. Uitbesteden van ICT is in verschillende vormen reeds praktijk,
bijvoorbeeld het ECD als dienst. Of dit voor uw organisatie eveneens interessant kan zijn, is mede afhankelijk van uw eigen
organisatiedoelstellingen en -kengetallen.

Informatiebeveiliging

Uiteraard conformeert onze dienstverlening zich aan de NEN7510 norm. Dit is mede belegd in onze certificering conform de
ISO 27001. Deze norm toont aan dat wij de informatiebeveiliging voor onze dienstverlening aan zorginstellingen goed geborgd
te hebben.
24%

van de VVT-instellingen hebben een actueel informatiebeveiligingsbeleid.

“Het ICT-beheer blijft onder alle omstandigheden de steunpilaar om de continuïteit
te waarborgen, informatiebeveiliging te garanderen en te innoveren.”
Bron: IT-benchmark Zorg 2013 door EY

Voor meer informatie, bezoek: www.prodware-healthcare.nl

Besparing door uitbesteding van ECD als dienst
“De grote uitdaging vandaag de dag is (nieuwe) ICT-toepassingen veilig,
betrouwbaar, duurzaam en doelmatig toe passen én beheren.
Dit leidt vaak tot verhoogde druk op de ICT-afdeling.”

“Een ICT-organisatie heeft een helder gedefinieerde visie nodig.
Dit voorkomt eilandvorming en hoge beheerskosten”
Zorginstellingen met een lange termijnvisie (> 5 jaar) op het IT-beleid
Zorginstellingen met een korte termijnvisie (1 tot 2 jaar) op het IT-beleid

Door een nieuw ECD als dienst af te nemen, inclusief de daarvoor benodigde ICT-infrastructuur en het beheer, kan de druk op
de interne ICT-functie verlaagd worden.

53%
82%

Dit betekent geen omkijken naar:
ICT-infrastructuur investeringen.
De inrichting van beheer(processen).
De inrichting van opslag en back-up.

Hosting en applicatiebeheer

Opbrengsten

Zorgbesparing met ICT
HOSTING EN APPLICATIEBEHEER
Introductie van ICT-oplossingen en -innovaties binnen de zorg

Aan de vooravond van de keuze voor een nieuw ECD dient uw zorginstelling tevens een beslissing
te nemen over de benodigde ICT-infrastructuur. Gaan we voor ’make or buy‘? Het afnemen van het
ECD als dienst inclusief ICT-infrastructuur, kan flexibiliteit, kostenbesparing en een betere beschikbaarheid opleveren. Daarnaast kan het uw eigen ICT-afdeling ontlasten. Uiteindelijk allemaal facetten in het teken van kosten- en/of tijdsbesparing om de zorg betaalbaar én uitvoerbaar te houden.

De doelgroepen
waar wij focus
op hebben, zijn:
Thuiszorg
Gehandicaptenzorg
Verpleging
en verzorging

“Vanaf 2015 wordt zorg die nu thuis of in de omgeving wordt geleverd,
en die met name ondersteunend van aard is, uitgevoerd door
gemeenten onder de WMO.”
In de door ons gekozen markten hebben wij jarenlange ervaring met onze ICT-oplossingen.
Oplossingen die voor alle zorginstellingen meerwaarde hebben. Hieronder een toelichting van
zorgbesparing middels inzet van hosting van applicaties zoals het ECD. Om deze besparing goed
in context te plaatsen, nemen wij de uitdagingen van een thuiszorginstelling als uitgangspunt, met
de gedachte dat dit voor iedere zorginstelling van toepassing kan zijn.

Profiel

Zorgorganisatie van gemiddelde grootte die
zich richt op wonen, zorg en welzijn van
ouderen, langdurig zieken en hulpbehoevenden en waar warme en deskundige medewerkers verantwoorde, kwalitatief goede en veilige
zorg verlenen.

Organisatievraagstuk

Primair doel is het zelfsturend vermogen, de
daadkracht en de sociale omgeving van de
zorgvrager1 te vergroten en de afhankelijkheid
van de professionele zorg- en dienstverlening
te voorkomen, daar waar verantwoord, ongeacht locatie (intra- of extramuraal).

Beleving medewerker

De medewerker voelt zich vitaal binnen een
prettige werkomgeving, indien hij zijn werk met
gemak kan uitvoeren en wanneer gegevens
van cliënten altijd en overal beschikbaar zijn.
1

Beleving cliënt en betrokkenen

De cliënt ervaart het als zeer positief dat de
zorgverlener snel beschikking heeft over de
juiste en actuele data uit zijn dossier. Het dossier is 24/7 beschikbaar via een mobiel device,
ongeacht plaats en/of locatie.

Resultaat

Door de steeds verdere verschuiving naar
24/7 beschikbaarheid in de care, ontstaat de
behoefte om de ICT-omgeving bereikbaar
en beschikbaar te hebben en te houden. De
huidige ICT-kosten worden volledig inzichtelijk gemaakt, waardoor er een beter afweging
gemaakt kan worden voor een ’make of buy’
beslissing, welke in lijn moet zijn met de visie
van de zorginstelling.

“Continuïteit is een van de
belangrijkste voorwaarden voor
een ICT-systeem en organisatie”

Overal in het document waar hij/zijn vermeld staat, wordt uiteraard man of vrouw bedoeld
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Het biedt de zorginstelling juist ruimte
om de gebruikers te helpen bij het
gebruik van het ECD, zodat deze ook
daadwerkelijk waarde gaat toevoegen.
De interne ICT-functie krijgt hierdoor
ook meer ruimte om zich te ontwikkelen
tot innovatiemotor voor de verdere digitalisering van de primaire en ondersteunende zorgprocessen. Samenwerking
en informatie-uitwisseling binnen de
keten van de zorgverlening vormt voor
de interne ICT-functie daarbij een belangrijk aandachtspunt. Mede door de
transitie naar de WMO dient de interne
ICT-functie de zorgprocesondersteuning
nog strakker aan te halen, zodat de
juiste gegevens uit de ICT-systemen
kunnen worden gerapporteerd.

Besparingen

Lange implementatietijden.
Kennisborging binnen de interne ICT-functie.
Beschikbaarheid ICT specialisten.

Besparingen door uitbesteding van een
ECD als dienst zullen in de praktijk niet
alleen direct financiële besparingen zijn.
Het is ook mogelijk:
•
om mee te liften op de reeds
aanwezige beheerprocessen
die ingeregeld zijn bij de externe
dienstverlener;
•
om ICT-resources flexibel op- en
af te schalen, zodat de kosten
beheersbaar zijn en fluctureren bij
veranderende omstandigheden;
•
om de eigen ICT-functie verder te
professionaliseren en alle veranderingen in de zorg met ICT te
ondersteunen. De zorginstelling
wordt innovator op dat vlak en dat
biedt concurrentievoordeel.

Inzicht

De continuïteit van het ECD dient
gewaarborgd te zijn. Hiervoor is het
van belang dat het beheer op de ECDapplicatie en de onderliggende ICTinfrastructuur optimaal ingericht zijn.
Het inzichtelijk rapporteren van de
kwaliteitskenmerken, zoals beschikbaarheid, performance, beveiliging,
enz. dient plaats te vinden op het juiste
niveau binnen de zorginstelling. Op
deze manier hebben zowel gebruikers,
management en bestuurders de juiste
inzichten. Door uitbesteding van de
ICT-infrastructuur van het ECD heeft
de zorginstelling hier minder omkijken
naar. Feitelijk wordt het ECD als een
Software as a Service (SaaS) dienst
afgenomen.

Hoe staat het met uw organisatie?
82%

heeft het technische IT-beheer uitbesteed

59%

heeft het serverbeheer uitbesteed

10,4FTE omvat de IT-organisatie

82%

gebruikt een vorm van Software as a Service (SaaS)

1,5% van totale omzet wordt besteed aan IT

29%

heeft het functioneel IT-beheer uitbesteed

€ 1.061,00 is het IT-budget per FTE

24%

heeft het werkplekbeheer uitbesteed

In gesprek met Jos van Gaal, productmanager Hosting bij Prodware
Naast functionele kennis van het ECD hebben wij alle kennis
en middelen in huis van de onderliggende ICT-infrastructuur
en kunnen wij zorginstellingen een totaalpakket bieden.
Wij stellen daarbij de ECD-functionaliteit beschikbaar op elk
willekeurig device, op een willekeurige plek. Vragen die wij
samen aan de voorzijde inzichtelijk dienen te maken zijn:
•
Welke kosten maakt u bij het niet beschikbaar zijn van
de ICT-omgeving?
•
Hoe snel kunt u in dat geval, bij eigen beheer, de omgeving weer werkend krijgen?
•
Is alle benodigde kennis voor het beheren en herstellen
van verstoringen aanwezig?
•
Wat gebeurt er bij vakantie, training/opleiding of ziekte
van uw ICT-medewerker(s)?
Door de hosting bij Prodware onder te brengen is de continuïteit (en risicobeperking) van de ICT-omgeving optimaal
geborgd.

Wij weten als geen ander met welke ontwikkelingen en
uitdagingen de zorgmarkt te maken heeft. De grote druk
die die met zich mee brengt op de interne ICT-functie zorgt
ervoor dat men behoefte heeft aan hulp op alle niveaus van
ICT. Vanuit meerdere datacenters faciliteren wij onze klanten
met ICT-infrastructuur en benodige software. Omgevingen
die wij beheren middels strak geregelde beheerpocessen, op
een klantvriendelijke en flexibele manier. Naast een gehoste
omgeving bieden wij optioneel ook functionele ondersteuning,
inrichting van werkplekken en lokale ondersteuning op zorglocaties. Uiteraard altijd vastgelegd in een contractvorm waar
ruimte is voor flexibiliteit. Niet geheel onbelangrijk in geval
van een verandering in wet- en regelgeving of organisatieverandering. Juist de verwevenheid van technisch IT-beheer en
functionele kennis van de zorgapplicatie maakt Prodware niet
een doorsnee hosting leverancier.

Visie van Jos Kuijpers, adviseur bij Prodware
De datum 1 januari 2015 geeft een vernieuwde blik op
zorgland, zeker als het gaat om verpleging & verzorging en
thuiszorg. Het bestuur van een zorginstelling is bezig haar
bestaansrecht te verzilveren. Dit terwijl ze eigenlijk focus
moet hebben op haar cliënt van de toekomst. Deze toekomst
is vanaf nu. ICT dient gezien te worden als hulpmiddel om de
continuïteit te borgen. Als gevolg van snel veranderende weten regelgeving zullen er steeds meer kortlopende contracten

van 1 à 2 jaar afgesloten worden. Daarnaast zal de behoefte
ontstaan aan contracten welke transparant en snel te transformeren zijn. Kostenbeheersing en inzichtelijk in kwaliteit is
cruciaal voor iedere zorginstelling. Het uitbesteden van (delen) ICT-beheer kan hierbij helpen. Zeker als het goed inzicht
geeft in informatie waarmee het bestuur haar organisatie snel
kan bijsturen.

Vergelijk de uitkomsten uit de ICT-benchmark met uw eigen kengetallen om duidelijk te krijgen of het meerwaarde heeft om
samen te onderzoeken hoe u kunt besparen op uw ICT-kosten. Uitbesteden van ICT is in verschillende vormen reeds praktijk,
bijvoorbeeld het ECD als dienst. Of dit voor uw organisatie eveneens interessant kan zijn, is mede afhankelijk van uw eigen
organisatiedoelstellingen en -kengetallen.

Informatiebeveiliging

Uiteraard conformeert onze dienstverlening zich aan de NEN7510 norm. Dit is mede belegd in onze certificering conform de
ISO 27001. Deze norm toont aan dat wij de informatiebeveiliging voor onze dienstverlening aan zorginstellingen goed geborgd
te hebben.
24%

van de VVT-instellingen hebben een actueel informatiebeveiligingsbeleid.

“Het ICT-beheer blijft onder alle omstandigheden de steunpilaar om de continuïteit
te waarborgen, informatiebeveiliging te garanderen en te innoveren.”
Bron: IT-benchmark Zorg 2013 door EY

Voor meer informatie, bezoek: www.prodware-healthcare.nl

Besparing door uitbesteding van ECD als dienst
“De grote uitdaging vandaag de dag is (nieuwe) ICT-toepassingen veilig,
betrouwbaar, duurzaam en doelmatig toe passen én beheren.
Dit leidt vaak tot verhoogde druk op de ICT-afdeling.”

“Een ICT-organisatie heeft een helder gedefinieerde visie nodig.
Dit voorkomt eilandvorming en hoge beheerskosten”
Zorginstellingen met een lange termijnvisie (> 5 jaar) op het IT-beleid
Zorginstellingen met een korte termijnvisie (1 tot 2 jaar) op het IT-beleid

Door een nieuw ECD als dienst af te nemen, inclusief de daarvoor benodigde ICT-infrastructuur en het beheer, kan de druk op
de interne ICT-functie verlaagd worden.

53%
82%

Dit betekent geen omkijken naar:
ICT-infrastructuur investeringen.
De inrichting van beheer(processen).
De inrichting van opslag en back-up.

Hosting en applicatiebeheer

Opbrengsten

Zorgbesparing met ICT
HOSTING EN APPLICATIEBEHEER
Introductie van ICT-oplossingen en -innovaties binnen de zorg

Aan de vooravond van de keuze voor een nieuw ECD dient uw zorginstelling tevens een beslissing
te nemen over de benodigde ICT-infrastructuur. Gaan we voor ’make or buy‘? Het afnemen van het
ECD als dienst inclusief ICT-infrastructuur, kan flexibiliteit, kostenbesparing en een betere beschikbaarheid opleveren. Daarnaast kan het uw eigen ICT-afdeling ontlasten. Uiteindelijk allemaal facetten in het teken van kosten- en/of tijdsbesparing om de zorg betaalbaar én uitvoerbaar te houden.

De doelgroepen
waar wij focus
op hebben, zijn:
Thuiszorg
Gehandicaptenzorg
Verpleging
en verzorging

“Vanaf 2015 wordt zorg die nu thuis of in de omgeving wordt geleverd,
en die met name ondersteunend van aard is, uitgevoerd door
gemeenten onder de WMO.”
In de door ons gekozen markten hebben wij jarenlange ervaring met onze ICT-oplossingen.
Oplossingen die voor alle zorginstellingen meerwaarde hebben. Hieronder een toelichting van
zorgbesparing middels inzet van hosting van applicaties zoals het ECD. Om deze besparing goed
in context te plaatsen, nemen wij de uitdagingen van een thuiszorginstelling als uitgangspunt, met
de gedachte dat dit voor iedere zorginstelling van toepassing kan zijn.

Profiel

Zorgorganisatie van gemiddelde grootte die
zich richt op wonen, zorg en welzijn van
ouderen, langdurig zieken en hulpbehoevenden en waar warme en deskundige medewerkers verantwoorde, kwalitatief goede en veilige
zorg verlenen.

Organisatievraagstuk

Primair doel is het zelfsturend vermogen, de
daadkracht en de sociale omgeving van de
zorgvrager1 te vergroten en de afhankelijkheid
van de professionele zorg- en dienstverlening
te voorkomen, daar waar verantwoord, ongeacht locatie (intra- of extramuraal).

Beleving medewerker

De medewerker voelt zich vitaal binnen een
prettige werkomgeving, indien hij zijn werk met
gemak kan uitvoeren en wanneer gegevens
van cliënten altijd en overal beschikbaar zijn.
1

Beleving cliënt en betrokkenen

De cliënt ervaart het als zeer positief dat de
zorgverlener snel beschikking heeft over de
juiste en actuele data uit zijn dossier. Het dossier is 24/7 beschikbaar via een mobiel device,
ongeacht plaats en/of locatie.

Resultaat

Door de steeds verdere verschuiving naar
24/7 beschikbaarheid in de care, ontstaat de
behoefte om de ICT-omgeving bereikbaar
en beschikbaar te hebben en te houden. De
huidige ICT-kosten worden volledig inzichtelijk gemaakt, waardoor er een beter afweging
gemaakt kan worden voor een ’make of buy’
beslissing, welke in lijn moet zijn met de visie
van de zorginstelling.

“Continuïteit is een van de
belangrijkste voorwaarden voor
een ICT-systeem en organisatie”

Overal in het document waar hij/zijn vermeld staat, wordt uiteraard man of vrouw bedoeld

WWW.PRODWARE-HEALTHCARE.NL

Het biedt de zorginstelling juist ruimte
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gebruik van het ECD, zodat deze ook
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De interne ICT-functie krijgt hierdoor
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keten van de zorgverlening vormt voor
de interne ICT-functie daarbij een belangrijk aandachtspunt. Mede door de
transitie naar de WMO dient de interne
ICT-functie de zorgprocesondersteuning
nog strakker aan te halen, zodat de
juiste gegevens uit de ICT-systemen
kunnen worden gerapporteerd.

Besparingen

Lange implementatietijden.
Kennisborging binnen de interne ICT-functie.
Beschikbaarheid ICT specialisten.
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