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E-health is het gebruik van nieuwe 
informatie- en communicatietechnologie 
om gezondheid en gezondheidszorg te 
ondersteunen en te verbeteren.

Mensen willen meer betrokkenheid en regie bij het 
managen van hun gezondheid en e-health kan daarbij 
helpen.

Dit e-book laat zien dat er kansen op verschillende 
terreinen liggen. Maar er zijn ook uitdagingen.

INTRODUCTIE
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DE WERELD VAN E-HEALTH E-HEALTH MOGELIJKHEDEN

De wereld van e-health is hard aan 
het veranderen. Om goede en betaal-
bare zorg in de toekomst toegankelijk 
te houden, is e-health de meest voor 
de hand liggende strategie. De zorg 
heeft meer cliëntgerichte, schaal- 
en betaalbare oplossingen nodig. 
E-health verbindt alle betrokken par-
tijen met elkaar en maakt betaalbare 
zorg mogelijk.

De overheid lijkt het belang van het 
inzetten van informatie- en communi-
catietechnologie (e-health) steeds be-
ter in te zien en dit idee te omarmen. 
Niet alleen wordt dit uitgedragen 
door het ministerie, inmiddels wordt 
incidentele financiering steeds vaker 
omgezet in structurele financiering.

Tijdelijke financiering, bijvoorbeeld 
voor onderzoek, ontwikkeling, pi-
lotprojecten en implementatie van 
zorginnovaties, maar ook structure-
le financiering door middel van be-
kostiging/vergoedingen. Daarmee is 
weliswaar een belangrijke hobbel ge-
nomen, maar dat is slechts het begin 
en een randvoorwaarde. Ook zorgver-
zekeraars verlangen steeds vaker dat 
e-health een betekenisvolle functie 
heeft in het zorgproces. 

E-health toepassingen in de care 
kunnen heel verschillend zijn voor 
verschillende gebruikers, maar zijn 
vaak gericht op communicatie. Voor-
beelden zijn:

 › E-health toepassingen voor zorgver-
leners binnen de eigen werkcontext. 
Bijvoorbeeld het gebruik van Elektro-
nische Cliënten Dossiers of beslis-
singsondersteunende systemen.

 › E-health toepassingen voor com-
municatie tussen zorgverlener en 
cliënt. Bijvoorbeeld online inzage in 
het eigen elektronisch dossier, on-
line afspraken, elektronische consul-
ten of de inzet van telemonitoring.

 › E-health toepassingen voor cliënten 
binnen hun persoonlijke levenssfeer. 

Bijvoorbeeld een persoonlijke appli-
catie voor zelfmanagement, gericht 
op het bijhouden van resultaten van 
zelfmetingen of van eigen doelen op 
het gebied van leefstijl.

 › E-health toepassingen voor commu-
nicatie tussen zorgverleners onder-
ling. Bijvoorbeeld voor de elektro-
nische uitwisseling van medische 
gegevens, het elektronisch doorver-
wijzen van cliënten of het elektro-
nisch consulteren van collega’s.

DE WERELD VAN E-HEALTH
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Met name in de langdurige zorg zijn 
diverse mogelijkheden bekend om 
cliënten op afstand te begeleiden. 
Het meest wordt gebruik gemaakt 
van toezichthoudende technieken, 
zoals bewegingsmelders en valde-
tectie.

Vooral in de care wordt dit ingezet. 
Toezichthoudende technieken wor-
den gebruikt in de instelling bij ruim 
de helft van de verpleegkundigen 
en verzorgenden in de care. Andere 
technieken, zoals beeldbellen en de 
inzet van medicijndispensers, zijn in 
gebruik bij één op de tien verpleeg-
kundigen en verzorgenden in de in-
stelling waar zij werken.

De elektronische dossiervoering on-
der artsen is in Nederland vergevor-
derd. Verpleegkundigen in de care 
hebben hierbij een achterstand op 
artsen. In de care houdt maar 31% 
het dossier voornamelijk of uitslui-
tend elektronisch bij. Uitwisselings-
mogelijkheden tussen cure en care 
zijn ook beperkt. Minder dan één 
tiende van de artsen gebruikt een 
systeem voor informatie-uitwisse-
ling met thuiszorginstellingen of 
verpleeghuizen.

DE WERELD VAN E-HEALTH

E-HEALTH FACTS & FIGURES
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GROEIEN NAAR PARTNERSCHAP 

De toepassing van e-health neemt 
steeds grotere vormen aan in Neder-
land. Om hiervan echt een succes 
te maken, is het echter noodzakelijk 
dat de verhouding tussen professi-
onals en cliënten gaat veranderen. 
Er is een echte mentaliteitsverande-
ring nodig bij professionals en cliën-
ten om bij het gebruik van e-health 
toepassingen als partners van elkaar 
in hetzelfde proces op te trekken. 
Hiervoor kan de toepassing van ICT 
een belangrijke katalysator zijn.

De altijd maar weer terugkomende 
discussie in dit soort trajecten gaat 
over de inzet van ICT-oplossingen. 
Moet u deze nu inzetten nadat de 
verandering is ingetreden of kan dit 
gelijktijdig worden opgepakt? Zeker 
wanneer u een mentaliteitsverande-
ring op gang wilt brengen, kan het 
inzetten van slimme ICT, waardoor de 
werkwijze wordt veranderd, enorm 
helpen bij het proces om de cultuur 
te veranderen.

Cultuurverandering brengt u immers 
het beste op gang wanneer de rollen 
binnen een organisatie wijzigen. Door 
de inzet van ICT-oplossingen, die het 
mogelijk maken het contact tussen 
zorgprofessional en cliënt te verge-
makkelijken, is hiervan sprake.

Niet alleen wordt het contact makke-
lijker, maar door professional en cliënt 
van dezelfde informatie te voorzien, 
verandert bovendien de verhouding 
tussen beiden en ontstaat er meer 
gelijkheid en dus een andere rolver-
deling.

E-HEALTH IMPLEMENTATIE

DE ROL VAN ICT IN DE ZORG 
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VERHOOG BETROKKENHEID MET INFORMATIE EN COMMUNICATIEHOE BRENGT U DE VERANDERING OP GANG?

Het inzetten van de juiste ICT-voor-
zieningen is dus onontbeerlijk om 
cliënten in de moderne tijd echt als 
partners te beschouwen en ze de mo-
gelijkheid te geven deze rol te pakken. 
Zorginstellingen die dit begrijpen en 
in de kopgroep zitten bij dergelijke 
verandertrajecten zullen de concur-
rentiestrijd met andere aanbieders 
winnen en bovendien een structurele 
relatie opbouwen met hun klanten.

Uiteraard moet er zeker in het be-
gin weerstand overwonnen worden 
bij zowel professionals als cliënten. 
Maar door de middelen optimaal in 
te richten op de ondersteuning van 
beide groepen zal deze weerstand 
snel afnemen en zullen beide partij-
en inzien dat de kwaliteit van de zorg 
hiermee is geholpen. Dat is uiteinde-
lijk de verbindende factor die ervoor 
gaat zorgen dat de gezondheidszorg 
in Nederland weer op een hoger plan 
komt.

De zorgkosten stijgen. De bevolking 
wordt steeds ouder en het aantal 
chronisch zieken neemt hard toe. 
Daar komt bij dat verzekeraars met 
interesse kijken naar modellen waar-
bij ze betalen voor de gezondheids-
winst die wordt behaald, in plaats 
van voor het aantal behandelingen.

Dit noodzaakt zorgorganisaties hun 
business model te overdenken en 
steeds meer in te zetten op een gro-
tere betrokkenheid van de cliënt, 
preventie en signalering en de totale 
klantbeleving.

Als we ons huidige niveau van zorg 
in de toekomst willen handhaven of 
zelfs verbeteren, dan moeten we meer 
doen met minder. Dat wil zeggen: de 
efficiëntie verhogen en het behandel-
resultaat verbeteren. Maar dat moet 
wel op zo’n manier gebeuren dat de 
zorg niet onpersoonlijk wordt. Want 
het gevaar bestaat dat de cliënt wordt 
gezien als nummer. Hoewel het te-
genstrijdig lijkt, kan technologie een 
bijdrage leveren aan het persoonlijk 
houden van de zorg.

E-HEALTH IMPLEMENTATIE
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DE BELEVING VAN DE CLIËNT

"Wij willen dat mensen centraal staan in de zorg en dat zij zo 
veel mogelijk regie over hun eigen leven kunnen nemen. De 
zorg dient zich aan te passen aan mensen in plaats van mensen 
aan de zorg." Dit is wat er vanuit Den Haag gepredikt wordt.

Er wordt veel gesproken over ‘de 
cliënt centraal’. Het is een prach-
tig streven, maar zonder de juiste 
ICT-ondersteuning is deze slogan 
een wassen neus. De uitdaging voor 
veel zorgorganisaties is vooral om de 
voorwaarden en faciliteiten hiervoor 
te realiseren. Belangrijke onderdelen 
hierin zijn goede communicatie en 
heldere informatievoorziening. Want 
wanneer een cliënt zich gehoord 
voelt, goed geïnformeerd is en precies 
weet wat er van hem wordt verwacht, 
zal dat het herstel op een positieve 
manier beïnvloeden. Dit betekent dat 
er veel meer aandacht moet zijn voor 
de klantbeleving. De cliënt is immers 
een afnemer van de zorgorganisatie 
en hoort ook zo behandeld te worden. 

Informatie- en communicatietechno-
logie bieden nieuwe mogelijkheden 
om cliënten beter te informeren en 
zo hun totale klantbeleving te verbe-
teren. Het is onze missie om zorgin-
stellingen te helpen de toekomst te 
schetsen en hun doelstellingen en 
ambities te verwezenlijken.

De klantbeleving houdt niet op bij de 
deur van de zorginstelling. Het gaat 
om de totale ervaring van de cliënt, 
vanaf het eerste contact met de zorg-
organisatie tot en met de nazorg door 
bijvoorbeeld een fysiotherapeut. Dat 
betekent dat zorgorganisaties moe-
ten samenwerken om de cliënt een 
consistente klantervaring te geven en 
daadwerkelijk meerwaarde te bieden 

aan de klant. De cliënt is immers klant 
geworden.

De tijd is voorbij dat het bordje ‘hier 
melden’ of ‘verboden te bellen’ meer-
waarde biedt. De waarde zit vooral in 
goede en tijdige informatievoorzie-
ning en een behulpzaam persoonlijk 
contact met het liefst een vrolijke 
noot: “een fijne dag nog!”

E-HEALTH IMPLEMENTATIE
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1. DENK GROOT, WERK VANUIT VISIE

De inzet van e-health is niet iets van 
de ICT-afdeling alleen, maar heeft in-
vloed op alle organisatieprocessen. 
Werk daarom vanuit een visie, benoem 
organisatiedoelstellingen. Zorg daar-
bij voor actuele kennisinbreng over 
e-health en betrek zorgverleners en 
cliënten al vroeg bij de veranderingen. 

2. E-HEALTH IS EEN ORGANISATIEVER-
ANDERING, GEEN PROJECT

Een organisatieverandering is geen 
project met een vooraf gedefinieerd 
eindresultaat. De verandering kan 
vorm krijgen door middel van een pro-
gramma-opzet voor twee tot drie jaar. 
De opdrachtgever is daarbij de Raad 
van Bestuur. Een programmamanager 
coördineert en faciliteert en project-
teams gaan aan de slag met de uitvoe-
ring.

3. ZORGPROFESSIONALS EN CLIËNTEN 
MAKEN HET VERSCHIL

Als zorgverleners en cliënten geen 
meerwaarde ervaren van de inzet van 
e-health, zal de verandering nooit op 
grote schaal doorzetten. Intensieve 
betrokkenheid van zorgverleners is 
van cruciaal belang voor het succes 
van de implementatie. Benoem daar-
om gezaghebbende zorgverleners 
met een visie op e-health als ambas-
sadeurs van het programma. Met een 
kleine enthousiaste voorhoede van 
zorgverleners en hun cliënten kan een 
beweging tot stand komen waarbij de 
anderen zich aansluiten.

4. REALISEER KLEIN, WERK MET PROEF-
TUINEN

Om te voorkomen dat e-health vanwe-
ge ‘invoeringsproblemen’ aan de kant 
geschoven wordt, kan er in proeftui-

nen getest worden met toepassingen 
om te bekijken waar zorgverleners en 
cliënten in de praktijk tegenaan lopen. 
Zorg daarbij voor goede contacten tus-
sen de ICT-afdeling en de proeftuinen, 
zodat de ICT-medewerkers zicht krij-
gen op de praktijk en de gebruikersei-
sen.

5. IMPLEMENTEREN: EXPERIMENTEREN 
ÉN INTEGREREN

Als de praktijk van e-health toepassin-
gen in de proeftuinen uitgekristalli-
seerd is, kan e-health organisatiebreed 
worden ingezet en geïntegreerd. Be-
kijk met alle afdelingen de impact van 
de integratie van e-health op het werk. 
Zorg dat iedereen goed begrijpt waar-
om e-health wordt doorgevoerd. Inte-
greer e-health toepassingen ook in de 
managementrapportages, zodat snel 
zich gekregen wordt op resultaten van 
de toepassingen.

6. AANDACHT VOOR OPLEIDING EN 
HULP

De implementatie van e-health vraagt 
van veel medewerkers nieuwe vaar-
digheden en een andere houding. 
Besteed niet alleen aandacht aan de 
technische uitleg van e-health toepas-
singen, maar ook aan vaardigheden als 
het overbrengen van de toepassing op 
de cliënt. 

7. COMMUNICEER! DELEN IS VERMENIG-
VULDIGEN

Zorg dat iedereen volgt wat er gebeurt 
en zich daar deelgenoot van voelt. 
Wanneer mensen niet willen veran-
deren, komt dit vaak doordat zij niet 
weten wat een verandering inhoudt 
of zich buitenstaander van het proces 
voelen. Activeer de communicatie-af-
deling en maak natuurlijk gebruik van 
alle online mogelijkheden.

ZEVEN STAPPEN VOOR EEN 
SUCCESVOLLE IMPLEMENTATIE

BRON
Frankwatching.com Liesbeth Meijnckens en Bram van Leeuwen
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WELKE COMMUNICATIEMIDDELEN ZIJN ER?

De potentie van e-health is enorm, maar om deze te kunnen 
benutten moet er eenvoudig informatie uitgewisseld kunnen 
worden tussen de systemen van zorgverleners en zorgapps van 
cliënten.

Veel zorgorganisaties zien in e-health 
diensten de spil van betere commu-
nicatie met cliënten. Informatie altijd 
en overal beschikbaar, verbeterde 
samenwerking met mantelzorgers of 
thuis contact hebben met een zorg-
verlener. Er is steeds meer behoefte 
aan een actieve dialoog en inzicht in 
eigen gegevens. 

Bekijken we het contact tussen zorg-
verleners en cliënten goed, dan kun-
nen we vier informatie- en communi-
catiestromen onderscheiden: spraak, 
video, online contact en dossieruitwis-
seling.

Communicatie is slechts één middel. 
Het doel is efficiënter samenwerken 
en informatie delen, of dat nu gebeurt 
via de telefoon of een videogesprek, 
door een cliëntenportaal of door 

 ‘wearables’ zoals een horloge dat au-
tomatisch allerlei waarden registreert 
en doorgeeft aan de zorgverlener.

Op een cliëntenportaal kunnen cliën-
ten hun eigen dossier vinden en con-
tact zoeken met hun zorgprofessional, 
soms zelfs via een videoconsult. Ook 
maken een digitale agenda en docu-
menten, zoals een checklist, dieetplan 
of uitleg over de behandeling, onder-
deel uit van het cliëntenportaal.

E-health (zoals online gezondheids-
diensten als een consult via video en 
portalen om met elkaar te commu-
niceren) en wearables (apparatuur 
met een internetverbinding waarmee 
cliënten zelf thuis bijvoorbeeld hart-
slag, bloeddruk en bloedsuiker kunnen 
meten en de waarden automatisch 
communiceren naar hun eigen zorg-

dossier) gaan de komende jaren zeker 
een vlucht nemen. Dankzij bijvoor-
beeld beeldbellen worden cliënten 
in staat gesteld langer in hun eigen 
woning te blijven wonen. Via digitale 
(sociale) netwerken is het dus moge-
lijk om zorg en ondersteuning anders 
te organiseren. Het succes van deze 
diensten staat of valt echter met een 
goede voorbereiding en een heldere 
visie van de zorgorganisatie als stip 
aan de horizon.

TECHNOLOGIE EN E-HEALTH
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TECHNOLOGIE IS GEEN DREMPEL. HET IS EEN KATALYSATOR!INZICHT VERHOOGT BETROKKENHEID

De altijd maar weer terugkomende dis-
cussie. Wanneer we praten over partici-
patie, dan kunnen we stellen dat cliënten 
toegang willen tot hun eigen dossier. Wie 
een hogere betrokkenheid en meer parti-
cipatie wil creëren, zal cliënten toegang 
moeten geven tot hun eigen dossier en 
hen in staat moeten stellen actief met 
zorgorganisatie te kunnen communice-
ren. Het liefst op een moment dat het hen 
het beste uitkomt. Daarbij gaat het niet 
alleen om de cliënt zelf, maar ook om zijn 
of haar naasten. De vraag is dus niet lan-
ger of zorgverleners intensiever moeten 
communiceren en informatie delen met 
de cliënt en andere schakels in de keten, 
maar vooral hoe ze beter kunnen samen-
werken. 

Cliëntgericht werken is voor veel zorg-
organisaties nog een uitdaging, want 
dit vereist dat alle medewerkers met 
cliëntcontact toegang hebben tot de 
gegevens van deze persoon. Hoewel 
het creëren van dialoog mensenwerk 
is, biedt nieuwe technologie moge-
lijkheden dit actief te faciliteren en 
over te gaan op volledig nieuwe ma-
nieren van communiceren en infor-
meren. Nieuwe generaties van zowel 
cliënten als medewerkers verwachten 
dat ook. 

De inzet van cloud computing zorgt 
ervoor dat dergelijke oplossingen snel 
gerealiseerd kunnen worden. Zorgor-
ganisaties hoeven daarmee niet zelf 
alle technologie in huis te halen, maar 

kunnen gebruikmaken van infrastruc-
tuur en diensten van gespecialiseerde 
leveranciers zoals Prodware. Zo kun-
nen zij zich richten op wat er nodig 
is om de zorg te verbeteren, terwijl 
ze de techniek overlaten aan specia-
listen op ICT-gebied. Bovendien is er 
geen zware eenmalige investering 
meer nodig. Tegen een vast bedrag 
per maand kunnen zorgorganisaties 
alle benodigde technologie afnemen. 
De kosten voor het abonnement op de 
diensten worden in de meeste geval-
len ruimschoots terugverdiend door 
een hogere mate van efficiëntie. Het 
is dus de hoogste tijd om te investe-
ren in nieuwe en betere informatie- en 
communicatietechnologie. De cloud 
kan hierin als aanjager fungeren.

TECHNOLOGIE EN E-HEALTH
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GEBRUIKMAKEN VAN INFRASTRUCTUUR EN DIENSTEN VAN 
GESPECIALISEERDE LEVERANCIERS ALS PRODWARE 

Vraag aan medewerkers wat ze van 
ICT verwachten en het antwoord is 
steevast “beschikbaarheid van appli-
caties en data op een zo eenvoudig 
mogelijke manier”. En natuurlijk “op 
ieder apparaat en altijd beschik-
baar”.

Zowel de zorgprofessional als onder-
steunend personeel hebben voor hun 
dagelijkse werkzaamheden continue 
toegang tot bedrijfsdata en functi-
onaliteit in de vorm van applicaties 

nodig. Applicaties ondersteunen en 
automatiseren steeds meer de pri-
maire bedrijfsprocessen en zijn een 
‘must have’ geworden. Applicaties 
worden via steeds meer verschillende 
kanalen aangeboden: lokaal of vanuit 
de cloud, op Windows, op een smart-
phone of tablet en steeds meer via de 
browser.

MOBILITEIT MET BEHOUD VAN VEILIGHEID

Zorgprofessionals willen met eigen 
tablets en smartphones toegang tot 
e-mail, cliëntgegevens en zorgap-
plicaties. De complexiteit en verwe-
venheid van onder andere mobiele 
communicatie, alarmering en mobiele 
toegang tot het Elektronisch Cliën-
ten Dossier is enorm. Dit bemoeilijkt 
ICT-afdelingen om grip te houden op 
infrastructuur, applicatielandschap 
en autorisatiestructuren. Dit terwijl 
de potentie om met dergelijke voor-
zieningen de efficiëntie en daarmee 

de kwaliteit van de zorg te verhogen 
enorm is. 

Om deze reden heeft Prodware als 
hostingpartij een middel voor de on-
dersteuning en veiligheid rondom het 
gebruik van mobiele devices. Zo weet 
u zeker dat u voldoende aandacht 
schenkt aan veiligheid en privacy van 
cliëntgegevens als u mobiel werken 
wilt introduceren in uw zorgorgani-
satie.

TECHNOLOGIE EN E-HEALTH
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E-HEALTH JUIST IN DE GEHANDICAPTENZORG! 

Met thema’s als weerbaarheid, leerbaarheid, participatie en zelfredzaamheid is 
deze sector uitermate geschikt voor e-health.

WAT BRENGT E-HEALTH DE CLIËNT?

Juist mensen met een verstandelijke beperking kunnen bovengemiddeld baat 
hebben bij het toepassen van technologie in het dagelijks leven. Dat komt door-
dat technologie een brug kan vormen voor de beperking die men heeft.

Technologie heeft de potentie om een bijdrage te leveren aan empowerment 
van mensen met een verstandelijke beperking. Veel gebruikerstoepassingen zijn 
op maat en niveau maakbaar en kunnen op steeds meer verschillende manieren 
bediend worden.

Aanvullend hierop is de ontwikkeling van sensoren die een meerwaarde kunnen 
vormen voor belevingsgerichte zorg. Combinaties van data en toepassingen, 
zoals wearables, domotica en apps, bieden tal van nieuwe mogelijkheden.

WAT HEEFT DE MARKT AL TE BIEDEN?

Momenteel wordt er vooral geïnvesteerd in e-health ondersteunend aan het 
primaire proces. Het gaat dan om het verlenen van zorg op afstand. Dat kan in 
de vorm van beeldcontact, diverse vormen van online hulpverlening of domoti-
ca. Daarnaast zijn er kleinere losse applicaties die een directe relatie met een 
zorgprofessional veronderstellen, zoals een cliënt vertrouwenspersoonsapp, 
apps met stappenplannen en ondersteunende technologie zoals spraakonder-
steuning.

Het verbinden van diverse e-health oplossingen is iets dat de komende jaren 
interessant kan worden. E-health toepassingen reiken vele mogelijkheden aan 
om zelfstandiger te leven en beter te kunnen participeren in de maatschappij.

PRAKTIJK

In de uitzending van Medical Travel van zondag 15 februari 2015 op RTL4 heeft 
u kunnen zien hoe Stichting Pergamijn, een organisatie die zorg verleent aan 
verstandelijk gehandicapte cliënten in Midden en Zuid Limburg, e-health met 
behulp van Prodware inzet.

Kijk op www.prodware-healthcare.nl voor dit praktijkvoorbeeld in de 

gehandicaptenzorg.

BRON
Co-Creatie e-health boek : eHealth, technisch kunstje of pure veranderkunde?
Een initiatief van Co Politiek & Remco Hoogendijk, december 2014
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Dit e-book laat zien dat er op verschillende terreinen kansen voor de 
zorg liggen. Maar er zijn ook uitdagingen. De belangrijkste valkuil 
op technologisch vlak is dat het aanlokkelijk is om een deeloplos-
sing voor een specifiek probleem te implementeren, zonder het hele 
speelveld te overzien.

Natuurlijk, er komt ICT bij kijken, maar dat is slechts een onderdeel. Veel 
belangrijker zijn de mens- en organisatiekant. De gekozen oplossing moet 
aansluiten bij werkwijzen en processen, zodat uw zorgverleners zich beter 
ondersteund voelen in hun werk en de ruimte hebben om daadwerkelijk 
aandacht aan hun cliënten te geven.

Wilt u uw cliënten écht centraal stellen en de betrokkenheid bij hun eigen 
zorgproces vergroten? Wilt u in- en extern beter samenwerken om uw 
dienstverlening beter af te stemmen op de wensen van de cliënt? Wilt u 
uw informatievoorziening op een hoger niveau brengen, zodat alle bij de 
zorg betrokken partijen over de juiste informatie beschikken? 

Dan willen wij u als Prodware graag helpen bij het ontwikkelen van een 
visie op hoe informatie- en communicatiestromen bijdragen aan deze stra-
tegische doelstellingen. Dit vraagt allereerst een goede visie op de rol die 
communicatie en informatie in uw zorgorganisatie spelen. En het vraagt 
durf om te innoveren en te transformeren.

Wij helpen bij het verbinden, ontsluiten en aanbieden van digitale informa-
tie om daardoor mensen en organisaties beter te laten samenwerken. Dit 
doen we door de inzet van slimme geïntegreerde oplossingen. We zorgen 
voor een passend model voor de levering van deze diensten, op maat en 
in samenwerking met onze primaire leveranciers zoals Microsoft en IBM.

Hoewel er op deelgebieden goede voorbeelden zijn van zorgorganisaties 
die technologie inzetten om zowel de kwaliteit van zorg te verbeteren als 
de efficiëntie te verhogen, hebben we nog niet alle antwoorden. We gaan 
graag met u in dialoog om te zorgen dat alle verschillende deelgebieden 
op een voor de cliënt logische manier samenkomen. Pas dan ontstaat er 
echt synergie.

Ons doel is om tot geïntegreerde totaaloplossingen te komen die uw am-
bities vertalen in een nieuwe werkelijkheid. Een werkelijkheid waarin het 
wél mogelijk is om kosten te verlagen en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg 
te verhogen. Durft u het gesprek aan?

BRON
Co-Creatie e-health boek : eHealth, technisch kunstje of pure veranderkunde?

Een initiatief van Co Politiek & Remco Hoogendijk, december 2014

CONCLUSIE

Een werkelijkheid waarin het 
wél mogelijk is om kosten te 
verlagen en tegelijkertijd de 
kwaliteit van zorg te verhogen.
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De Prodware Groep, opgericht in 1989, is een 
van de grootste spelers op het gebied van ICT-
diensten. Daarbij combineert Prodware hoog-
ontwikkelde technische expertise met diep-
gaande branchekennis. Dit komt ook tot uiting 
in de samenstelling van onze teams. Hier zijn 
zowel ervaren professionals uit de IT te vinden, 
als experts die hun ervaring hebben opgedaan 
als manager in het bedrijfsleven of bij de (semi)
overheid. Als team staan zij altijd klaar om klanten 
te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun orga-
nisatie door middel van informatietechnologie.

• Eén aanspreekpunt
• De technische expertise van Prodware overal beschikbaar en altijd in de buurt
• Gegarandeerd hoog kwaliteitsniveau
• Lokaal geworteld en afgestemd op lokale vereisten (fi scaal, procedureel, enz.)
• Lokaal softwareonderhoud van het hoogste niveau (minder kosten en in de buurt)
• Standaardisering van procedures en oplossingen
• Kostenbeheersing door raamcontracten met Prodware

DE INTERNATIONAAL GEVESTIGDE PRODWARE GROEP GARANDEERT 
OVERAL HETZELFDE HOGE KWALITEITSNIVEAU. ONZE BUITENLANDSE 
ZUSTERONDERNEMINGEN EN ONS NETWERK VAN ALLIANTIES EN 
PARTNERS STELLEN ONS IN STAAT OM ONZE OPLOSSINGEN IN MEER 
DAN 75 LANDEN AAN TE BIEDEN.

€174,4 M
OMZET 2014

1.550
MEDEWERKERS

+20.000
KLANTEN

15
LANDEN

Prodware in cijfers 

Om het tempo van de technologische verander-
ingen op te vangen, staan de Prodware teams 
altijd klaar met een uitgebreid portfolio van 
producten en diensten om aan uw eisen te vol-
doen, ongeacht uw bedrijfsgrootte of behoeften. 
En omdat de markt nog nooit zoveel flexibiliteit 
heeft geëist als nu, beperken wij ons niet tot 
standaardoplossingen, maar kunnen we deze 
ook speciaal voor uw organisatie aanpassen.

N°1
MICROSOFT DYNAMICS ERP
(EMEA)

N°1
MICROSOFT DYNAMICS CRM
(EMEA)

42
VESTIGINGEN

BEURSGENOTEERD 
AAN DE ALTERNEXT 
PARIJS (ALPRO)

Prodware is al jaren nauw betrokken 
bij de automatisering van zorginstel-
lingen. We werken met en voor ver-
pleeg- en verzorgingstehuizen, thuis-
zorginstellingen en organisaties voor 
gehandicaptenzorg en volgen alle 
ontwikkelingen in de zorg nauwgezet.

Nieuwe wetten, regels en continu ver-
anderende organisatievormen stellen 
steeds nieuwe eisen aan de processen 
en de administratie van care instellin-
gen. En daarmee ook aan de software 
en technologie die ze gebruiken.

Wij zien het als onze opdracht om de 
vertaalslag te maken van organisatie, 
en wet- en regelgeving naar makke-
lijker en beter werken. Voor de zorg-
professional, de cliënt en de familie.

Onze doelstelling is ervoor te zorgen 
dat dankzij technologie en slimme 
samenwerking met partners, zorg-
verleners en cliënten, onze gebruikers 
betere zorg verlenen én krijgen.

We gaan graag in gesprek over onze 
visie op deze rol in de zorgketen.

Lees meer op
www.prodware-healthcare.nl



e-book - De rol van e-health in de care | 15

DE WERELD VAN PRODWARE

Prodware vestigingen

Prodware vertegenwoordiging via allianties en partners

Prodware Benelux
Van Voordenpark 1A, 5301 KP Zaltbommel 
info@prodware.nl

www.prodware.nl Informatie Nederland: +31 (0) 418 683 500


