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Optimaal infOrmatiebeheer in de care-sectOr
Het formuleren van een toekomstvast informatiebeleid is noodzakelijk om de voorwaarden en fundamenten vast 

te leggen voor toekomstontwikkelingen. De sector Verpleeg- en Verzorgingshuizen (VVT) wil ervoor zorgen dat de 

informatievoorziening:

•	 De primaire en secondaire zorgprocessen verbetert;

•	 De cliënttevredenheid verhoogt;

•	 De huidige organisatiestrategie ondersteunt;

•	 Aansluit bij de organisatie(cultuur);

•	 Bijdraagt aan een plezierige werkomgeving;

•	 Voorziet in managementinformatie;

•	 De organisatie aantoonbaar in control brengt voor Governance, Risk & Compliance;

•	 Meer rendement uit ICT-voorzieningen (projecten) opbrengt;

•	 Flexibel in kan spelen op toekomstige ontwikkelingen. 

huisvesting

Bij nieuwbouw in de care-sector kan er meer op de schop dan bouwgrond. Het is ook een uitgelezen moment om 

ervoor te zorgen dat de fysieke herinrichting aansluit op de wens om meer zorg te bieden met minder middelen. 

Met minder vierkante meters, stijgt de vraag naar optimaal gebruik van ruimte voor archieven, werkplekken en 

behandelingen. Consolidatie in het datacentrum kan ook een grote steen bijdragen. Het is goed om te kijken naar 

herinrichting van de bedrijfs- en zorgprocessen, die een nieuwe manier van werken ondersteunt.
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Het gaat bij nieuw- ofverbouw echter niet alleen om interne veranderingen die het zorgproces efficiënter maken. 

De betaalbaarheid en kwaliteit zijn net zo belangrijk als de toegankelijkheid van de zorg. De huisvesting moet 

daarom ook de veranderende wensen van cliënten funderen. Hun zelfredzaamheid neemt toe. Zij willen daarom 

zelf kunnen kiezen of zij de zorg thuis, beschut of beschermd genieten.

Cliënten in de ouderenzorg zijn veel kritischer en verbinden een hogere gevoelswaarde aan onafhankelijkheid dan 

voorgaande generaties. Zij willen liever eerst in een aanleunwoning verblijven en, indien nodig, doorgroeien naar 

verpleging. Voor VVT-instellingen vraagt dat om ketenintegratie van thuiszorg en een serviceflat via beschut wonen 

naar de klassieke beschermde omgeving van een bejaardenhuis en het verpleeghuis. Veel VVT-instellingen treden 

zelfs op als projectontwikkelaar en bouwen een volledige gemeenschap voor ouderen. Andere VVT-sectoren, zoals 

jeugdzorg, hebben heel andere vraagstukken bij nieuwbouw, maar een zelfde keten is denkbaar.

slim ict-gebruik

Om de kwaliteit, de betaalbaarheid en de te verwachte personeelstekorten van de zorg af te stemmen op de 

stijgende vraag, gaat informatievoorziening, -beveiliging en -beheer een belangrijke rol spelen. Door ICT slim in te 

zetten in het zorgproces en de ketenzorg, kunnen zorginstellingen de efficiency van werkprocessen verbeteren en 

beter inspelen op de stijgende kosten en behoefte van de cliënt.

In het kader van informatiebeheer is het goed om het begrip ‘informatie’ eens onder de loep te houden. Tenslotte 

leven we, volgens economen, momenteel in het informatietijdperk, waarin informatietechnologie de leidende 

sector is en de kenniseconomie aanjaagt.

Machines (zoals computers) kunnen informatie niet begrijpen zoals een mens dat kan; zij kunnen slechts data 

(gegevens) verwerken. Feitelijk is informatietechnologie (IT) dus technologie die gegevensverwerking mogelijk 

maakt. IT is daarom vooral het domein van kabels, circuits en computerhardware en -software. Informatie komt 

daaruit voort, maar slechts ten dele. Er is ook een grote bron aan gegevens die in mensen zit en op papier 

verzameld is. De meest voor de hand liggende manier om deze gegevens te delen voor het tot stand komen van 

kennis is, naast mondeling, het geschreven woord.

Documenten zijn daarom van oudsher de eerste ‘gegevensverwerkers’ voor het beheren en presenteren van 

informatie op zodanige wijze dat mensen er kennis mee kunnen opdoen. Voor informatiebeheer is een expert op 

het gebied van documentmanagement daarom een logischere partner dan een pure ICT-specialist.

‘Cure all’-oplossing bestaat niet

Iedere instelling is uniek door de specialismen, maar ook de locatie en functie, daarom is er geen ‘cure all’-oplossing 

die standaard voor iedere VVT-instelling de juiste manier van werken kan implementeren. De VVT-sector heeft ook 

te maken gehad met grote fusiegolven. Hierdoor zijn veel verschillende informatiesystemen, processen en locaties 

bij elkaar gekomen. Dat maakt het informatielandschap erg diffuus.

het nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken (HNW) profiteert van het feit dat internetverbindingen, mobiele apparaten en 

bedrijfsapplicaties eindelijk geavanceerd genoeg zijn om het mogelijk te maken altijd en overal toegang te 

krijgen tot bedrijfskritische gegevens. Of, zoals dat voor de VVT-sector geldt: cliëntkritische gegevens. Dan is het 
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vanzelfsprekend essentieel dat de juiste gegevens direct voorhanden en bewerkbaar zijn wanneer de zorgverlener 

en de cliënt samen komen.

De beschikbaarheid, het beheer en de beveiliging van de communicatielijnen is nagenoeg voor 100% 

te garanderen. Dat kan zelfs op afstand, bijvoorbeeld via een dynamisch internetportaal. Maar ook door 

informatiebeheer zodanig in te zetten dat alle gegevens na eenmalige invoer door slimme doorvoer beschikbaar 

zijn voor alle systemen en personen die te maken hebben met de cliënt. Dat betekent dat zorg geboden kan 

worden waar en wanneer de cliënt dat wil.

Dat geldt voor informatie die zowel direct, indirect en niet-cliëntgebonden taken ondersteunt. Want 

informatiestromen lopen over en door al deze processen heen. Van cliëntendossiers tot personeelsdossiers en van 

medicatiemanagement tot factuurmanagement.
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In het secondaire proces gaat het vooral om efficiency. Het doel is om met zo min mogelijk kosten zo efficiënt 

mogelijk te werken. Zo blijft er meer tijd en aandacht in het primaire proces, en meer budget in het secondaire 

proces om betere zorg te bieden.

Ricoh vroeg de lezers van NEW!S Healthcare naar hun mening over Het nieuwe Werken in de zorg. Uit privacy-

overwegingen zijn deze citaten geanonimiseerd. Met welke stelling bent u het eens? Mail healthcare@ricoh.nl uw 

mening of laat uw mening achter op de website.

mening over het nieuwe werken in de zorg

”Er veranderen een heleboel zaken rondom de zorg. De basis blijft hetzelfde, met name in het verpleeghuis. 

Rondom de zorg wordt het wel mogelijk om efficiënter te werken m.b.v. automatisering. Het vraagt wel veel 

aandacht voor de medewerkers hierin omdat we ook nog met een generatie te maken hebben voor wie dit niet 

allemaal maar vanzelfsprekend is.”

”Met enige scepsis volg ik de (technologische) ontwikkeling binnen de zorg, en dan met name het nieuwe werken 

binnen de zorg. Gebruikers (patiënten en hulpverleners) zien vaak alleen de positieve kanten van het verhaal. 

Mede op basis van deze ervaringen, wordt het nieuwe product dan ook als “noodzakelijk” bestempeld. Waar in 

het nieuwe werken, naar mijn mening, te weinig aandacht naar uitgaat zijn de consequenties die dit met zich 

meebrengt. Wat is het financiële gevolg voor het regelen van meer opslagruimte, koppelingen met (bijvoorbeeld 

een ziekenhuisinformatie-)systeem? Deze zaken blijven mijn inziens ernstig onderbelicht in de “goed nieuws show” 

aangaan de het Nieuwe Werken in de Zorg.”

“Zelf ben ik een grote voorstander om documenten digitaal te delen maar de grote issue is de beveiliging van data 

die over het inter-/intranet gaan. Ik werk in een ziekenhuis en merk dat de ICT-afdeling toch enigszins sceptisch 

staat tegenover het delen van informatie via dit soort nieuwe mediatechnieken. Meestal berust dat op te weinig 

kennis en te weinig garanties van leveranciers om privacy gevoelige data te handelen.”

”Het nieuwe werken kan ook haar toepassingen hebben in de zorg. Patiëntencontact via mail, chat of een 

webcam, maken de consulten plaats onafhankelijk, niet alleen voor de patiënt maar ook voor de behandelaar! De 

techniek laat het toe, nu de mensen nog.”

”Ik heb zeer veel vertrouwen in Het Nieuwe werken in de Zorg. Binnenkort ga ik werken als informatiemanager 

ICT bij een verpleeghuis en ook daar ga ik kijken of ik dit (langzaamaan) geïmplementeerd ga krijgen. Bij mijn 

huidige bedrijf doen we al aan het nieuwe werken en het bevalt mij heel goed. Aandachtspunt is het goed kunnen 

monitoren van de output (resultaat) van medewerkers en dat medewerkers zich nog steeds gewaardeerd blijven 

voelen, ook al zijn ze niet de hele dag op dezelfde locatie aan het werk.”

“Deels maak ik al gebruik van het nieuwe werken. Tijd en plaats onafhankelijk. Het ongestoord op een zelf 

gekozen tijdstip de klus klaren werk voor mij veel prettiger. Voorwaarde is wel dat je over dezelfde faciliteiten 

kunt beschikken als in het ziekenhuis. Voor veel zaken is dit het geval maar er zijn ook nog documenten welke 

niet elektronisch beschikbaar zijn. Belangrijk blijven de persoonlijke contacten. Plan daarom ook persoonlijke 

afspraken.”

mailto:healthcare@ricoh.nl
http://www.ricoh.nl/diensten-en-oplossingen/uw-sector/healthcare/nieuwsbrief/altijd-de-juiste-informatie-bij-de-hand.aspx
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“Onoverkomelijk!”

”Het werken in de Cloud zal onontbeerlijk zijn om de primaire zorg beter te faciliteren. Daar kan door het 

nieuwe werken substantiële verbeteringen worden gerealiseerd zonder dat er wordt ingeboet op de kwaliteit 

van de primaire zorg. Dit geeft ook de jaarlijkse tekorten binnen de zorgsector aan. Wat vervolgens een enorme 

premiedruk veroorzaakt. Dit gaat al jaren zo, maar het moment is nu wel aangebroken dat o.a. door het nieuwe 

werken, nieuwe en innovatieve wegen moeten worden ingeslagen. Het bedrijfsleven loopt hierin al vele jaren voor. 

Dus Het Nieuwe Werken is keiharde noodzaak om goede kwalitatieve en betaalbare zorg overeind te houden.”

“Het Nieuwe Werken gaat veel verder dan technologie en laat zich uitleggen langs vier pijlers.

•	 Technologie: Het Nieuwe Werken vraagt om een flexibel technologisch platform. Want medewerkers 

moeten altijd en overal kunnen beschikken over de juiste informatie en middelen om te kunnen werken en 

samenwerken.

•	 Inspiratie: Het Nieuwe Werken vraagt om inspiratie. De mensen in de organisatie krijgen de ruimte om zichzelf te 

ontwikkelen, maar moeten ook geïnspireerd worden om het beste uit zichzelf te halen.

•	 Organisatie: Het Nieuwe Werken vraagt om een flexibele organisatie. Geen command & control meer, maar 

eigen initiatief en zelfsturing.

•	 Cultuur: Het Nieuwe Werken vraagt om een cultuuromslag. Een omslag van eenrichtingsverkeer naar een 

dialoog, van delegeren naar coachen, en van werk of privé naar werk en privé.”

”Ik mis het voordeel voor de patiënt. Dit concept is prima te gebruiken om informatie met de patiënt te delen. 

Afspraken, voorbereidingen, wijzigingen. Concept verder prima, nu de infrastructuur nog zodat er echt digitaal 

gewerkt wordt ook tijdens vergaderingen.”



Optimaal informatiebeheer in de care-sector

Juli 2011  |  7

”Het Nieuwe Werken is essentieel voor de zorg. Zorg wordt meer en meer tijd en locatie onafhankelijk. Waarom 

geen zorggesprek tussen behandelaar en patiënt in de wachtkamer van het station? Verder is/wordt Het Nieuwe 

Werken ook ‘device’ onafhankelijk: van desktop, laptop, naar tablet en smartphone. Alles moet kunnen, elk device 

heeft/krijgt daarbij zijn eigen functionaliteit.: 

“Interessant. Hopelijk vinden mijn werknemers het net zo.”

“Uit het filmpje maak ik op dat werkbox werkt als een soort Cloud Computing. Ergens is een virtuele databank die 

voor iedereen (met autorisatie) via internet altijd bereikbaar is. De zorg is geen kantoor. Wat de waarde is, hangt 

af van het gebruik en de inrichting. Het risico bestaat dat medewerkers overspoeld worden met data. En hoe los je 

het probleem op dat specialist achter zijn pc en verpleegster aan het bed tegelijk veranderingen aanbrengen in een 

patiëntendossier. De gebruikersvriendelijkheid en de afspraken over hoe statusveranderingen bij te houden, lijken 

me belangrijker dan de efficiency. Grote documenten lezen op een scherm, blijft bovendien lastig. Ook al lijkt dat 

efficiënt door de zoekfunctie.” 

”Het nieuwe werken maakt het mogelijk om medewerkers meer flexibiliteit te geven waar en wanneer ze willen 

werken. Dit laat onverlet dat directe patiëntenzorg direct contact noodzakelijk maakt. Echter ook daar kan 

inzet van hulpmiddelen de zorgverlening ondersteunen en flexibeler maken. Facilitatie met adequate (digitale) 

hulpmiddelen is echter absolute voorwaarde.”

“Smartphones, tablets, laptops: de medewerker kiest wat hem het best past. De data en applicaties krijgt-ie via 

citrix of zo. Maar: hoe laat zich dit combineren met youtube-filmpjes en ander internetgeweld? Wie beheert al die 

verschillende apparaten en hoe garandeer je performance?”

“Het is hoog tijd voor het nieuwe werken in de zorg en het nieuwe zorgen. We willen betere zorg, meer 

zelfredzaamheid en minder premie betalen. Als we maar doorgaan met wat we al doen, gaat daar niets van terecht 

komen. Vanuit dit elan kunnen we met zijn allen ook de ouderwetse kaders van de politiek en zorgfinanciering 

doorbreken, zodat er slim omgegaan wordt met nieuwe mogelijkheden en de zorg niet steeds schraler wordt door 

het voortdurende schaven van de kaas. Zodat zorg1.0 natuurlijk kan evolueren naar zorg2.0 en wij allen kunnen 

genieten van een lang, gezond en welvarend leven.”

ricoh in de zorg

In de afgelopen tien jaar breidde Ricoh het dienstenportfolio uit met netwerkuitrustingen, om zo te kunnen 

voldoen aan de stijgende vraag naar digitalisering en netwerken op kantoren. Waren de kantoormachines nog een 

kwestie van gegevensinvoer en -uitvoer, de netwerkuitrusting maakte ook de doorvoer van gegevens mogelijk. En 

de verwerking van gegevens in verschillende bedrijfsapplicaties tot informatie.

meer informatie:

www.ricoh.nl/healthcare

healthcare@ricoh.nl

@ricohhealthcare

#healthcare20

http://www.ricoh.nl/healthcare
mailto:healthcare@ricoh.nl
http://www.youtube.com/watch?v=nGa8DcVaxWQ
www.twitter.com/ricohhealtcare

