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Dit whitepaper werd geschreven door Jan Holleman, Sr. Account Manager Business Solutions 
Healthcare, Alex Hoosemans Sr. Business consultant en Pieter Rahusen, Market Development  
Manager Healthcare, van Ricoh, in samenwerking met Zeekhoe Communicatie. Het whitepaper is 
gericht aan collega’s, (potentiële) klanten en relaties van Ricoh. In dit whitepaper brengt Ricoh haar 
visie naar voren op papierloos werken door middel van het digitaliseren en beheren van patiënten- 
en bedrijfsgegevens in de zorgsector. Deze visie is gebaseerd op jarenlange ervaring van Ricoh met 
de informatieprocessen binnen Nederlandse zorgorganisaties. Dit leidt tot een totaaloplossing die 
is samengesteld uit bouwblokken. Deze bouwblokken garanderen een naadloze aansluiting van 
processen. Deze bouwblokken maken gebruik van standaarden en van de bestaande infrastructuren 
en arbeidsmethoden. 

De huidige primaire bedrijfs- en zorgapplicaties, ICT-omgeving en werkwijzen zijn daarom leidend 
voor het veranderingsproces. De zorgspecialisten van Ricoh beschikken over uitgebreide kennis 
van processen, procedures en wet- en regelgeving binnen de zorgsector. Dit maakt Ricoh tot een 
gespecialiseerde en betrouwbare partner die zorgorganisaties kan begeleiden en ondersteunen in 
vraagstukken rond papierloos werken.

Dit whitepaper beschrijft de bouwblokken van de totaaloplossing voor Slim Documentenbeheer van 
Ricoh. Deze maakt het mogelijk de weg naar papierloos werken op ieder moment, en in kleine stapjes, 
te nemen. Het doel van dit whitepaper is het bieden van objectieve, relevante informatie die het 
beslissingsproces over het implementeren van papierloos werken ondersteunt.

NB: Alle referenties, bronnen en internetadressen waren correct bij publicatie van dit whitepaper. 
De auteurs kunnen echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor veranderingen die hierin 
tussentijds plaatsvinden.
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Inleiding
Zorgverleners willen patiënten of cliënten snel, comfortabel en kwalitatief hoogstaand beter maken 
of verzorgen. Dat is de kerntaak van een ziekenhuis (Cure) of Verpleeg-, Verzorgings- en/of Thuiszorg 
(VVT)-instelling  (Care). De ICT-organisatie van de zorginstelling ondersteunt die missie. Tegelijkertijd 
staan zorginstellingen momenteel onder grote druk door verschillende economische, maatschappelijke 
en wettelijke ontwikkelingen:

 Vraaggerichte zorg.
 Bezuinigingen en kostenbeheersing.
 Verhoging en waarborging van kwaliteit van zorg.
 Transmurale gegevensuitwisseling binnen zorgketens.
 Vergroting van de zorgvraag en vermindering van aanbod van zorgverlenend personeel. 
 Plaats- en tijdonafhankelijk werken van zorgverleners – mobiele apparatuur.
 Participatie van patiënten en cliënten (of hun verzorgers) in het zorgproces.
 Verhoging patiënt- en cliënt tevredenheid.
 Aantrekkelijke werkomgeving en werkdrukvermindering voor personeel.
 Governance, Risk & Compliance.

Deze ontwikkelingen houden in dat het van levensbelang is dat de juiste informatie, in het juiste  
formaat, altijd en overal beschikbaar is. Overal waar patiënt/cliënt en zorgverlener samen komen.  
Dit is vergaand: het gaat zowel om de fysieke logistiek, als om het integreren van gegevens in een 
systeem van informatielogistiek. Slim Documentenbeheer van Ricoh richt zich op het terugdringen 
van papier in de zorgsector door digitalisering en begeleiding van dit veranderproces. Dit ondersteunt 
informatieprocessen en het fysieke behandelproces van patiënten en cliënten.

Het digitaliseren van patiënten- en cliëntengegevens en bedrijfsgegevens maakt behandelingen 
en zorgprocessen veiliger en efficiënt. Het zorgt ook voor een koppeling tussen de medische 
en administratieve processen binnen een zorginstelling. Daardoor kunnen zorgorganisaties een 
bedrijfsmatige aanpak hanteren. Dat bespaart operationele kosten, maakt zorgorganisaties 
aantrekkelijker op de arbeidsmarkt en verhoogt de patiënt-/cliënttevredenheid.

Hierboven staat een aantal trends dat papierloos werken in de zorgsector stimuleert. Meestal is  
er echter een ‘compelling event’, een gebeurtenis of ontwikkeling die organisaties dwingt na te  
denken over de digitalisering van documenten. De randvoorwaarden om een begin te maken zijn 
echter voor iedere zorginstelling uniek. De introductie van papierloos werken is sterk afhankelijk 
van het ‘volwassenheidsniveau’  waarop een organisatie zich bevindt. En van het draagvlak onder 
medewerkers en zorgverleners. Zij moeten ermee kunnen en willen werken. De oplossing ligt  
daarom in een gefaseerde introductie van papierloos werken. Zodoende kan iedere organisatie  
op het voor hen optimale punt en moment de eerste stap naar papierloos werken zetten.
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MarktwerkingHoofdstuk 

1

De Nederlandse bevolking heeft te maken met het fenomeen ‘dubbele vergrijzing’. Enerzijds is dit een 
gevolg van de geboortegolf die begon in het derde kwartaal van 1945. Door de naoorlogse opleving 
van de economie hielden de hoge geboortecijfers relatief lang aan: tot 1965. In de periode 1946–1955 
zijn in ons land 2,4 miljoen kinderen geboren (de zogenoemde ‘babyboom’).1 De eerste babyboomers 
van 1946 bereikten in 2011 de pensioengerechtigde leeftijd. In 2012 zijn er 225 duizend 65-jarigen in 
Nederland. Anderzijds hebben komende generaties een langere levensverwachting. Rond 2050 zullen 
er daarom naar verwachting 1,8 miljoen 80-plussers zijn. Dat is 10 procent van de bevolking. Het is 
duidelijk dat de economie dan sterk in het teken staat van dienstverlening en zorg. Dat geldt zeker 
voor oudere alleenwonenden die geen partner hebben om ondersteuning te bieden. 2

Het aandeel van de beroepsbevolking die de kosten voor de zorg grotendeels draagt door 
premiebijdragen, daalt de komende jaren relatief. Als gevolg hiervan staat het stelsel van collectieve 
oudedagsvoorzieningen, de pensioensystemen en de gezondheidszorg onder druk. De Nederlandse 
overheid neemt daarbij de stelling dat dit niet ten koste mag gaan van de kwaliteit, toegankelijkheid 
en betaalbaarheid van de zorg. Om de stijgende lijn van de kosten van de gezondheidszorg zo 
veel mogelijk af te vlakken, werd op 1 oktober 2006 de Wet marktordening gezondheidszorg 
(Wmg) van kracht. Deze wet stelt regels op over de marktordening, doelmatigheid en beheerste 
kostenontwikkeling op het gebied van de gezondheidszorg (marktwerking). 3
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Vraaggericht zorgHoofdstuk

2

De Wmg heeft tot doel de traditionele aanbodsturing in de gezondheidszorg te transformeren in een 
op marktwerking gebaseerde ‘vraagsturing’. Verzekeraars en aanbieders van zorg onderhandelen 
sindsdien over prijs en kwaliteit. Meer concurrentie tussen zorgaanbieders prikkelt hen om de beste 
kwaliteit te leveren. In het nieuwe zorgstelsel staat de patiënt of cliënt centraal, spelen marktprikkels 
een grotere rol en treedt de overheid steeds verder terug.

Met het uitbreken van de crisis in 2008 veranderden de opvattingen over marktwerking. Het 
maatschappelijk vertrouwen in ‘instellingen’, zoals banken en woningcorporaties nam sterk af. Volgens 
de NVZ vereniging van ziekenhuizen gaat het niet zozeer meer om gereguleerde marktwerking voor de 
zorgsector, maar om prestatiebekostiging. Dat maakt concurrentie op kwaliteit, niet op prijs mogelijk.4 

Dit maakt het belang van vraaggerichte zorg alleen maar groter. Dat betekent dat de partijen in de 
zorgsector elkaar ertoe aanzetten om goede en doelmatige zorg tot stand te brengen die maximaal 
aansluit bij de wensen van de patiënten en cliënten. De zorgvraag centraal stellen betekent ook tijdens 
het behandelproces meer mogelijkheden bieden voor patiëntenparticipatie.

Patiënten/cliënten, maar ook zorgverleners en mantelzorgers, willen meer betrokken worden bij de 
behandeling. Liefst thuis, met apparaten die zij zelf kunnen bedienen. In de toekomst zal het mogelijk 
zijn veelvoorkomende chronische aandoeningen via telemonitoring te begeleiden. De patiënt kan dan 
zelf actuele data, zoals bloeddruk, hartritme en gewicht, doorgeven. Dit gaat ook steeds meer op voor 
de preventie van aandoeningen (Life Sciences).

Vraaggerichte zorg betekent dat gezondheidszorg voortaan in termen van opbrengsten of baten 
gezien wordt, niet als kostenpost of last. Innovatie is daarvoor absoluut noodzakelijk.5
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InnovatieHoofdstuk

3

3.1 Elektronische patiënten/cliëntendossier (EPD/ECD)
De NVZ wil dat de Nederlandse ziekenhuisbranche in 2015 tot de top van Europa behoort.6 Dat vraagt 
om gestructureerde en effi ciënte informatievoorziening en een sterkere positie voor patiënten/cliënten. 
Ondersteuning en vereenvoudiging van werkprocessen zijn hiervoor essentieel. Innovatie is daarom 
cruciaal voor het versterken van de marktpositie van zorginstellingen. 

Informatietechnologie is overal in een zorginstelling terug te vinden. Van diagnose tot operatiekamer, 
van diëten tot behandelplannen: technologie werkt steeds sneller en maakt steeds minder fouten. 
Systemen voor het verwerken van bedrijfsinformatie en een optimale patiënten- en cliëntenlogistiek 
maken de organisatie effi ciënt.7 En zorgt ervoor dat zorginstellingen kunnen voldoen aan de eisen van 
vraaggerichte zorg. 
Zorg die werkelijk is toegespitst op de behoeften van de patiënt/cliënt vraagt echter om meer dan 
alleen goed geoutilleerde ziekhuizen of VVT-instellingen. Het vereist afspraken, samenwerking, 
afstemming en regie tussen generalistische en specialistische zorgverleners. Zo ontstaat transmurale 
zorg, waarbij sprake is van een gemeenschappelijk gedragen verantwoordelijkheid met expliciete 
deelverantwoordelijkheden.8

Transmurale zorg is dus geen voorziening, maar een vorm van zorg waarbij verschillende medewerkers uit 
verschillende instellingen met elkaar samenwerken om zo beter de vraag van de patiënt/cliënt te kunnen 
beantwoorden.9 Deze hele zorgketen omvat de informatieketen tussen de betrokken zorgverleners 
en externe partijen. Dit wordt aangevuld met de interne informatiestroom van, bijvoorbeeld, directie, 
stafafdelingen en de administratie. Bovendien bestaan steeds vaker verticale integraties van zorginstellingen 
(bijvoorbeeld tussen cure en care).
De uitdaging wordt vergroot door het feit dat een groot deel van deze interne en externe informatie-
uitwisseling nog plaatsvindt op papier. Daarmee ontstaat het risico van twee dossiers, een fysiek en een 
digitaal, die naast elkaar bestaan. Dat is niet effi ciënt en verlaagt bovendien het niveau van patiënt- en 
cliëntveiligheid. Het digitaliseren van documenten, zodat patiënten- en cliëntengegevens overal door 
bevoegde personen ingezien kunnen worden, is een van de vele voordelen van ICT in de zorg. Dat leidt 
tot een elektronisch patiënten- of cliëntendossier (EPD/ECD).

Via het elektronisch patiënten- of cliëntendossier (EPD/ECD) kunnen zorgverleners informatie 
uitwisselen over hun patiënten en medicijngebruik. De wet die het landelijk EPD zou regelen, is in april 
2011 echter door de Eerste Kamer verworpen. Hierna heeft de Tweede Kamer de wens uitgesproken 
dat er toch gebruikt wordt gemaakt van de al aangelegde ICT- infrastructuur. Elektronische informatie-
uitwisseling is namelijk van groot belang voor de kwaliteit van de zorg. In 2011 heeft de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg (IGZ) het rapport “Staat van de Gezondheidszorg 2011” gepubliceerd 
over informatie-uitwisseling in de zorg.10 In de aanbevelingen roept de IGZ de veldpartijen op om de 
gestandaardiseerde informatie-uitwisseling met urgentie ter hand te nemen en daarmee daadwerkelijk 
bij te dragen aan een vermindering van de kans op fouten in de zorg. De IGZ noemt hierbij de datum 
van 1 januari 2013.

Vijf koepelorganisaties voor de zorg hebben, samen met Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz) en 
met steun van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF), het initiatief genomen 
om de infrastructuur voor zorgcommunicatie (het Landelijk Schakelpunt, LSP) te behouden en verder 
te verbeteren. Als onderdeel hiervan is de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie 
opgericht (VZVZ). Het toezicht op de private doorstart van het LSP vindt plaats door het CBP en de IGZ. 
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Het CBP houdt toezicht op gebruik van persoonsgegevens. De IGZ houdt toezicht op de levering van 
verantwoorde zorg die zorgaanbieders in gevolge de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet op de 
beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) gehouden zijn te verlenen.

Het LSP wordt alleen gebruikt voor de regionale uitwisseling van patiëntgegevens. Vanaf 1 januari 
2013 worden alleen gegevens van patiënten en cliënten uitgewisseld als zij hier zelf toestemming voor 
geven. Patiënten kunnen daarnaast ook aangeven dat hun gegevens landelijk uitgewisseld mogen 
worden. Nictiz krijgt als taak om zorg te dragen voor de standaardisatie van de gegevensuitwisseling. 

Het is daarom essentieel om ‘papieren’ gegevens, in digitale, verrijkte en gestandaardiseerde vorm, toe 
te voegen aan de informatielogistiek van de zorg- en bedrijfsprocessen. En dat deze in de juiste vorm, 
op het juiste moment beschikbaar zijn ten behoeve van:

 Ziekenhuisinformatiesystemen
 Cliënt volgsystemen
 Bedrijfsinformatiesystemen
 Managementinformatie t.b.v. beslissingproces en Governance, Risk & Compliance
 Transmurale zorgsystemen
 Het Nieuwe Werken
 eHealth-toepassingen
 Kwaliteitseisen

3.2 Het nieuwe werken
Het bereik van de toppositie binnen Europa, is alleen mogelijk indien ziekenhuizen en zorginstellingen 
investeren in het aantrekken van zorgverleners en specialisten. Daarbij dienen de kosten beheersbaar 
te blijven. Dat vraagt om een inkrimping van de administratieve functies die het primaire proces 
ondersteunen. Tegelijkertijd neemt de beroepsbevolking af en neemt de eis toe om meer informatie 
uitgebreider te registreren.

De vraag naar zorg, en daarmee naar zorgpersoneel, zal de komende decennia sterk toenemen en 
bij ongewijzigd beleid zal dat leiden tot aanzienlijke arbeidstekorten. Zozeer dat het groeipotentieel 
van de gehele economie wordt aangetast. Volgens beleidsmedewerkers van het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid zijn in 2030 tussen de 540.000 en 750.000 extra banen nodig om in de 
toekomstige zorgvraag te voorzien.11 Deze trends maken effi ciënter werken noodzakelijk.

Dat is mogelijk dankzij technologische ontwikkelingen, zoals snelle, draadloze breedband 
internetverbindingen, webgebaseerde applicaties en de snelle adoptie van mobiele apparatuur. Werken 
is mogelijk met een desktopcomputer, maar ook met een laptop, tablet of smartphone. Werken met 
deze technologische innovaties noemt men Het Nieuwe Werken (HNW). Alle onder 3.1 genoemde 
informatiesystemen zijn altijd en overal toegankelijk waar internet beschikbaar is. HNW vindt plaats 
vanaf vaste werkplekken, fl explekken, onderweg, 
bij patiënten of cliënten op zaal of locatie, vanuit huis en via allerlei mobiele apparaten.

Hoewel technologie HNW mogelijk maakt, is het niet wat de trend aanjaagt. Het is vooral de nieuwe 
en toekomstige generatie werknemers die erom vragen tijd- en plaatsonafhankelijk te kunnen werken. 
Werknemers in verpleegkundige en verzorgende beroepen vragen er ook om meer taakgericht te gaan 
werken en zelf verantwoording te nemen voor deze taak. En om meer tijd en aandacht te kunnen 
geven aan datgene waarvoor zij zijn opgeleid: de verzorging van patiënten en cliënten. Om te bereiken 
dienen patiënten en cliënten vertrouwen in de zorgprofessional te krijgen. 
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En dient de professional ruimte en verantwoordelijkheid te krijgen om de zorgverlening naar 
eigen inzicht vorm te geven. Volgens minister Schippers van Volksgezondheid moet er binnen 
zorginstellingen meer aandacht komen voor arbeidsbesparende innovaties. In de Arbeidsmarktbrief: 
Vertrouwen in professionals stelt zij dat dit beleid van essentieel belang is om ook in de toekomst 
betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg te kunnen bieden.12

Volgens de minister moeten zorginstellingen toe naar een model waarin zorgverleners zelfstandig 
taken uitvoeren waar zij het beste in zijn. Deze zogenoemde taakherschikking is een van de 
oplossingen voor het capaciteitsprobleem in de gezondheidszorg. Anders (en korter) opgeleide 
professionals nemen routinematige taken over van hoger opgeleiden, waarbij de kwaliteit voor de 
patiënt behouden blijft of wordt verhoogd. Het is belangrijk dat een verpleegkundig specialist bevoegd 
is om zelfstandig routinematige voorbehouden handelingen te indiceren en uit te oefenen.13

Ruimte voor en vertrouwen in professionals betekent meer tijd besteden aan het verlenen van zorg en 
hulp aan de patiënt en cliënt. Het betekent ook minder tijd kwijt zijn aan verantwoording afl eggen en 
het invullen van formulieren. Voor zorgverleners is dat een welkome innovatie. In het onderzoek “De 
aantrekkelijkheid van de verpleegkundige en verzorgende beroepen” van het NIVEL uit 2011 geven 
zij aan dat hun beroep (nog) aantrekkelijker wordt als er meer handen aan het bed komen en het 
werk anders georganiseerd wordt. Meer handen aan het bed (75%), minder administratie (66%) en 
werkdrukverlaging (65%) maken het werken voor veel zorgverleners aantrekkelijker. Andere genoemde 
maatregelen zijn meer gelijkwaardigheid tussen de top van de organisatie en de uitvoerenden 
(74%), meer waardering voor de uitvoerenden vanuit het management (71%) en meer zelfsturende 
teams (61%). Dit kan gezien worden als een wens om het werk zodanig te organiseren dat ieders 
professionaliteit beter tot uiting komt.14

Het Nieuwe Werken maakt werken effi ciënt en effectief. Het maakt de toenemende administratieve 
last eenvoudiger en effi ciënter te verwerken en vermindert de foutgevoeligheid van handmatig en 
routinematig werk. Dat maakt de handen vrij voor de eigenlijke taak: zorgverlening (of, populair 
gezegd, handen aan het bed). Toch is de overstap naar HNW niet voor iedereen even gemakkelijk te 
maken. Veel medewerkers waren tot op heden alleen verantwoordelijk voor een proces. Nu worden 
zij ook verantwoordelijk voor de invoer, doorvoer en uitvoer van informatie rond dat proces. Ook 
voor managers betekent HNW een verandering: zij moet veel strenger controleren op basis van het 
eindresultaat en niet van de weg er naar toe. Het is daarom belangrijk dat de introductie van HNW 
altijd hand in hand gaat met veranderingsmanagement.

Een ander voordeel van HNW is dat organisaties kunnen bezuinigen op het aantal fysieke werkplekken. 
Er zullen minder administratieve medewerkers nodig zijn, omdat de papieren informatiestromen 
gedigitaliseerd zijn. Zorgverleners spenderen minder tijd achter een bureau, en meer tijd onderweg, bij 
cliënten thuis, op de zaal of in de behandelkamer. Tegelijkertijd moet een organisatie waarborgen dat 
alle medewerkers altijd op het juiste moment toegang hebben tot de juiste informatie.

3.2.1 Bring your own device
Dankzij Het Nieuwe Werken bevindt de ‘persoonlijke werkplek’ zich tegenwoordig in de jaszak of 
handtas. Mensen dragen het werk letterlijk met zich mee op een smartphone of tablet. Dat maakt 
hen meer gemotiveerd en productiever. Het is daarom geen wonder dat werkgevers dit stimuleren. 
Voor veel werknemers is het echter niet handig om twee afzonderlijke apparaten te gebruiken: een 
voor privégebruik en een voor zakelijk gebruik. Zij werken liever met een enkel apparaat voor beide 
doeleinden. Zij willen bovendien zelf kunnen kiezen welk merk en type apparaat zij hiervoor gebruiken 
en kopen deze vaak zelf, als consument. 
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Werkgevers zijn zich ervan bewust dat de adoptie van HNW niet geholpen is met allerlei beperkingen. 
Zij komen medewerkers daarom tegemoet met het zogenoemde Bring Your Own Device (Kies je eigen 
toestel, BYOD)-beleid. Dit betekent echter wel een versoepeling van de beleids- en gedragsregels voor 
informatie- en gegevensbeveiliging. En van de controle die organisaties hebben op apparatuur en de 
applicaties en data die daarop komt te staan. Het management bevindt zich hierdoor in een spagaat. 
Enerzijds wil men ‘goodwill’ tonen aan de werknemers. Anderzijds moet men voldoen aan de regels 
voor Governance, Risk & Compliance. Er dienen daarom maatregelen genomen te worden die het 
BYOD-beleid combineren met de eis om aantoonbaar ‘in control’ te zijn over systemen, processen en 
gegevens.

Dit vraagt om oplossingen die het management ondersteunen in het streven om goodwill, security 
en compliance hand in hand te laten gaan. Dat geldt niet alleen voor de eigen medewerkers en 
zorgverleners. Alle partijen in de transmurale zorgketen, inclusief patiënten en cliënten, worden 
‘gebruikers’ van het zorg- en bedrijfssysteem. Want mobiele apparaten zijn tegenwoordig bijna een 
fysiek verbonden aan een persoon. Het management staat daarom voor de uitdaging om gedrags- en 
beleidsregels op te stellen die gelden voor iedereen binnen de organisatie, passend bij de positie die 
men inneemt en de bedrijfsmiddelen die men gebruikt. Dat zorgt ervoor dat het beleid duidelijker 
uitgedragen en sneller geadopteerd wordt.
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3.3 Tablets
De adoptie van papierloos werken wordt extra gestimuleerd door de grote populariteit van tablets. In 
de eerste helft van 2012 is het aantal tabletgebruikers gestegen tot ruim 2,8 miljoen Nederlanders. Dit 
betekent dat inmiddels 23 procent van alle personen die gebruik maken van internet een tablet tot hun 
beschikking heeft. In december 2011 waren dit nog 1,7 miljoen personen (14%). Per half jaar komen 
er op dit moment meer dan 1 miljoen gebruikers bij.15

Dat is niet vreemd want deze apparaten bieden een groot gebruiksgemak en zijn uiterst mobiel. Er 
zijn veel handige toepassingen zijn dankzij allerlei slimme Apps. Tablets maken ook in de zorgsector 
hun intrede, in eerste instantie hoofdzakelijk als vervanging van het papierwerk dat komt kijken bij 
vergaderingen.

De tablet wordt echter ook steeds vaker ingezet op de plaats waar de zorgverlener en de patiënt/
cliënt samen komen. Dankzij de tablet is directe interactie mogelijk met de informatiesystemen van de 
zorgorganisatie en tijdens het contact tussen patiënt/cliënt en behandelaar het dossier in te zien en bij 
te werken. Handschriftherkenning is een andere toepassing waar mobiele werkers baat bij hebben. 
Tablets kunnen automatisch formuliersjablonen tonen. Met slimme software worden deze formulieren 
omgezet naar tablets en de gegevens kunnen ter plekke ingevuld worden en automatisch verwerkt.
Andere toepassingen van tablets in de zorgprocessen zijn:

 Ruggespraak
 Supervisie
 Ondersteuning bij verlenen zorg
 Urgentiebepaling
 Voorlichting/Instructie
 Controle op afstand

Bij het inzetten van mobiele apparaten in het zorgproces is het belangrijk ervoor te waken dat deze 
zoveel mogelijk aansluiten op de bestaande systemen. Vervolgens moet men ook toekomstvast 
denken. Sterke authenticatie moet mogelijk zijn zodat niet iedereen zomaar toegang heeft tot de 
bedrijfsinformatie op het apparaat. Gegevensversleuteling versterkt de gegevensbeveiliging nog verder. 
Dan moet men rekening houden met de aansluiting van toepassingen om barcodes te lezen of digitale 
handtekeningen te zetten. Het is bovendien belangrijk dat men bij het inrichten van een mobiele 
architectuur apparaten kiest waar dergelijke toepassingen modulair aan toegevoegd kunnen worden.
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3.4 E-Health
Voordat een beroep wordt gedaan op zorg en ondersteuning zijn mensen echter eerst zelf aan 
zet. Mensen zijn zelf als eerste verantwoordelijk voor hun gezondheid en kunnen bij bijvoorbeeld 
eenvoudige klachten zelf informatie zoeken. Zij kunnen ook met zelfzorg veel probleem oplossen. 
Vergroting van de zelfredzaamheid en zelfmanagement van mensen creëert meer tijd en energie voor 
de professional om zorg te verlenen aan cliënten die het echt nodig hebben.17

De populariteit van mobiele apparaten, zoals tablets en smartphones, helpt de adoptie van 
toepassingen voor zorg op afstand. Patiënten en cliënten kunnen bijvoorbeeld zelf hun bloeddruk, 
gewicht of andere medische waarden meten via een applicatie die daar specifi ek voor ontwikkeld is. 
De gegevens worden automatisch via internet verstuurd en verwerkt. Huisartsen en GGZ-specialisten 
kunnen een consult via teleconferences uitvoeren. Ook voor mantelzorgers en zorgpartners zijn de 
apparaten en toepassingen om patiënten en cliënten op afstand de controleren een uitkomst. 

De apparaten, toepassingen en de technische infrastructuur die dit ondersteunt voor gezondheid, 
welzijn en zorg, worden samengevat in de term e-Health. E-Health kan bijdragen aan het anders 
aanbieden van zorg. Het kan zelfs zorg (gedeeltelijk) vervangen. Het speelt bovendien een belangrijke 
rol in het realiseren van arbeidsbesparing in de zorg. Om de voortgang op dit thema te volgen start 
het ministerie van VWS een e-Health monitor. In een kamerbrief van 7 juni 2012 stelt de minister: ‘Het 
gebruik van e-Health kan helpen bij de uitdaging om de vrijheid en zelfredzaamheid van patiënten 
te versterken, oplossingen te bieden voor het dreigend personeelstekort, het verbeteren van de 
patiëntveiligheid en de zorg en de kostenstijging te beperken.’
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Papierloos werken: informatie-integratieHoofdstuk 

4

Het inrichten van een eenduidige, volledige en geautomatiseerde informatievoorziening is een van 
de doeltreffendste stappen die zorgorganisaties kunnen nemen om de bovenstaande vraagstukken 
aan te pakken. Papierloos werken wordt mogelijk met een totaaloplossing voor de hele informatie-
infrastructuur, van distributie tot opslag en verwijdering. Deze oplossing waarborgt bovendien de 
integriteit van informatie. Dit kan door het toepassen van versiebeheer en beleidsregels, maar kan door 
de toegangsrechten tot informatie te regelen op basis van rollen die verschillende medewerkers spelen 
binnen de organisatie.
Een totaaloplossing voor papierloos werken bestaat uit hardware, software en diensten die op het 
gebied van document- en informatiebeheer. Zoals het woord al aangeeft bestaat een totaaloplossing 
voor papierloos werken uit een combinatie van bouwblokken:

 Slim routeplan maken voor invoering
 Slim Digitaliseren
 Slim Printen
 Slimme inzet van software, hardware en infrastructuur
 Slim implementeren
 Slimme Borging van het veranderingsproces

Uit het oogpunt van kostenbeheersing is het belangrijk dat deze oplossing optimaal gebruik maakt van 
bestaande infrastructuren en naadloos aansluit op bestaande bedrijfs- en zorgapplicaties. Bovendien 
biedt de oplossing een naadloze integratie met het zorginformatiesysteem, dat de primaire processen 
van de zorginstelling ondersteunt. Ook koppelingen met bedrijfssystemen voor de secundaire 
processen, zoals HR, administratie of fi nanciën, zijn vloeiend.

Papierloos werken komt voort uit de digitale invoer, doorvoer en uitvoer van informatie en het beheer 
van deze gedigitaliseerde informatie. Daarom beslaat het scannen, faxen, kopiëren, printen en opslaan 
van documenten. Papierloos werken kan daarom beginnen bij het Multifunctioneel Product (MFP), een 
apparaat dat de functionaliteit van een printer, kopieermachine, fax en scanner combineert.
Deze MFP ondersteunt de volledige informatiestroom. De geïntegreerde functionaliteit zorgt ervoor 
dat er maar één ‘loket’ is waar papieren informatie de bedrijfssystemen in en uit gaat. Daarmee 
behalen MFP’s de eerste kostenbesparing, want zij maken de consolidatie van printerparken binnen 
ziekenhuizen mogelijk. Er worden immers minder machines aangeschaft, beheerd en onderhouden.

4.1 Slim digitaliseren
De informatie die opgeslagen is in het primaire zorgsysteem en in de bedrijfssystemen van een 
zorginstelling is per defi nitie digitaal beschikbaar. Er is echter nog steeds bijzonder veel informatie 
die uitsluitend in papieren vorm bestaat. Dit kunnen onder meer de bevindingen bij lichamelijk 
en psychiatrisch onderzoek zijn, of rapporten over de diagnose, de ingestelde behandeling, en de 
voortgang van de behandeling. Ook verwijs- en ontslagbrieven en aantekeningen van gesprekken en 
bevindingen van (vroegere) hulpverleners of geraadpleegde deskundigen worden vaak nog op papier 
aangeleverd. Maar ook voor de archieven met patiëntendossiers bevatten nog veel papier.



14  |  Whitepaper Papierloos Werken binnen de zorgsector

Het invoeren van ‘papieren’ gegevens in digitale systemen is een tijdrovend en complex proces. Het 
eenvoudigweg scannen van papieren documenten is niet voldoende voor het integreren van gegevens 
in ziekenhuis- en/of bedrijfsinformatiesystemen. De gescande informatie is namelijk ongestructureerd. 
Daarom is ook het verrijken van de gescande gegevens met metadata vereist, zodat deze later 
opvraagbaar en doorzoekbaar zijn. Bovendien vraagt het om aansluiting op een logistiek systeem 
dat de informatie correct classifi ceert, indeelt, routeert en opslaat. Hiervoor is een gespecialiseerd 
scanproces vereist, dat bestaat uit een combinatie van hardware, software en diensten. Slim Scannen is 
daar een goed voorbeeld van.

Slim Digitaliseren zorgt er niet alleen voor dat de informatie uit documenten dynamisch wordt. Het 
maakt het ook mogelijk dat documenten duurzaam en voor langere tijd bewaard blijven, terwijl de 
authenticiteit daarvan aantoonbaar blijft. Dat maakt Slim Digitaliseren tot een praktische oplossing 
voor het digitaliseren van zowel medische als bedrijfsarchieven. Veel ziekenhuizen hebben al ervaring 
opgedaan met het overzetten van papieren archieven naar digitale dossiers. Veelal was dit een 
eenmalige actie, waarvoor op locatie of bij derden een scanstraat met hoogvolumescanners werd 
ingericht. Nu de dossiers digitaal zijn gemaakt, moeten echter ook alle stukken die hieraan toegevoegd 
worden gedigitaliseerd en verrijkt worden. Voor deze nieuwe aanwas van documenten is de 
infrastructuur van MFP’s zeer geschikt. Deze slimme scanprocessen voor de digitalisering van papieren 
zorgdocumenten en patiëntendossiers is vanzelfsprekend ook toepasbaar op bedrijfsdocumenten, zoals 
declaratieformulieren, facturen, inkooporders en beoordelingen voor HR-dossiers.

De ongestructureerde data die dankzij Slim Digitaliseren geclassifi ceerd is, kan geïntegreerd worden 
met de (deel)systemen voor ziekenhuis- en bedrijfsinformatie. Tijdens het indexeren wordt meteen een 
koppeling gemaakt tussen het document en het EPD. Ook worden aanverwante gegevens uit het ZIS 
en het bedrijfssysteem gekoppeld, zodat alles bij elkaar terecht komt in het dossier. Doordat hierbij de 
HL7-standaard toegepast wordt, vult de gescande data deze systemen naadloos, compromisloos en 
automatisch aan.16 Vervolgens kunnen de gegevens uit beide bronnen vergeleken worden om data 
actueel, accuraat, correct en compleet te maken. Dit proces verwijdert dubbele, verouderde of onjuiste 
gegevens uit de onderliggende databases, wat de waarde van de informatie aanzienlijk verhoogt. Dat 
zorgt ervoor dat de juiste informatie, in het juiste formaat, voor de juiste gebruiker beschikbaar is, waar 
en wanneer dat nodig is.

4.2 Slim Printen
Slim Scannen maakt papieren informatie digitaal. De software die dit proces ondersteunt zorgt 
vervolgens voor het correct classifi ceren en indexeren van de gegevens. Dit maakt de doorvoer en 
opslag van de informatie effi ciënt. Ook wat betreft de uitvoer van informatie bieden MFP’s een 
oplossing: Slim Printen. Voor ziekenhuizen zijn hierbij aanzienlijke kostenbesparingen te behalen. 
Tot nog toe beschikten veel afdelingen, en zelfs individuele werkplekken, over eigen printers. Die 
waren weliswaar relatief goedkoop in aanschaf, maar door het hoge aantal erg duur in onderhoud en 
verbruiksartikelen. 

Bij veel ziekenhuisadministraties rijst de vraag of het in het digitale tijdperk nog wel nodig is om 
zoveel printfaciliteiten te bieden. Veel informatie wordt niet meer afgedrukt maar is via e-mail of 
andere applicaties beschikbaar. Informatie wordt tegenwoordig gelezen op computers, laptops en 
smartphones. Dat biedt de mogelijkheid om het printerpark te consolideren. Het is daarbij echter 
heel belangrijk om dit weloverwogen te doen. Zo dient printen te gebeuren volgens de Nederlandse 
norm voor informatiebeveiliging NEN 7510, een relevante richtlijn voor de zorgsector. Een andere 
overweging is dat binnen het primaire zorgproces afzonderlijke printers gewenst blijven op die plekken 
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waar patiënten documenten meekrijgen, of waar barcodes geprint moeten worden. Op veel andere 
werkplekken, in zowel het primaire als het secundaire zorg- en arbeidsproces, kunnen individuele 
desktopprinters echter heel goed vervangen worden door één, centraal geplaatste MFP. 
Afhankelijk van de wettelijk voorgeschreven maximale, of binnen het ziekenhuis gewenste minimale, 
loopafstand kunnen MFP’s geplaatst worden op strategische locaties. Dat kan een afdeling zijn, maar 
ook op een strategische plek tussen meerdere afdelingen.

Het ideale printerpark bestaat altijd uit een combinatie van printers en MFP’s. Er zijn veel voordelen 
te behalen door deze te integreren in één overeenkomst. Zij vallen daarmee bijvoorbeeld allen onder 
dezelfde service level agreement en maken gebruik van dezelfde rapportage voor beheerders. Het 
lagere aantal machines binnen het park betekent ook minder kosten voor gebruik, verbruik, beheer 
en onderhoud. Besparingen tussen de 10 en 30% zijn veel voorkomend en realistisch en in sommige 
ziekenhuizen lopen deze op tot ruim 50%. 
Bij de herinrichting van het printerpark is het belangrijk dat hier een goed beleid aan ten grondslag 
ligt. Een leidraad daarbij kan zijn om te kijken naar beslissingen die andere ziekenhuizen eerder hebben 
genomen en de resultaten die zij hiermee behaalden. Een leverancier die al jarenlang thuis is in de 
zorgsector beschikt over deze kengetallen en kan objectief raad geven voor de beslissing over waar 
welke machines het beste geplaatst kunnen worden. Maar ook voor het opstellen van beleid rond 
gebruikersrechten.

Het verschil tussen printen en Slim Printen zit vooral in het sturen en controleren van het gebruik. 
Wanneer dit niet gebeurt, kunnen de operationele kosten aanzienlijk stijgen als gevolg van een 
toename van netwerkapparatuur en stijgende uitvoerkosten. In samenwerking met softwareleverancier 
Equitrac ontwikkelde Ricoh Equitrac Offi ce. Deze toepassing meet en beheert de documentuitvoer 
op de MFP’s. Dit maakt het mogelijk de kopieer- en printactiviteiten nauwgezet te volgen. De kosten 
worden bovendien beheersbaar door deze eenvoudig en nauwkeurig toe te wijzen aan specifi eke 
personen of afdelingen.

4.3 Slim Beheer
Slim Digitaliseren en Slim Printen geeft zorginstellingen controle over, en inzicht in, het scan- en 
printgedrag, de reproductiekosten en de informatiestromen. Primaire en secundaire processen worden 
effi ciënter en ziekenhuizen realiseren ook grote besparingen in tijd en kosten voor beheer. Slim 
Beheer van de machineparken wordt eenvoudig dankzij de integratie met bestaande systemen. Alle 
gegevens en gebruikersrechten van medewerkers liggen vast in het Active Directory. De apparatuur 
communiceert hiermee wanneer medewerkers zich aanmelden met een gebruikerspas of inlogcode. 
Hierdoor hoeven zij niet dubbel te worden geadministreerd.
De gebruikersrechten kunnen ook toegepast worden voor directe uitvoer naar het meest effi ciënte 
apparaat. Dit wordt geregeld met Equitrac, een toepassing om rechten en beleidsregels opgesteld en 
bekrachtigd worden. Bijvoorbeeld dat een medewerker een document pas kan printen wanneer hij of 
zij zich fysiek bij de MFP bevindt. Het kan ook het onrechtmatig printen en kopiëren voorkomen, of het 
overschrijden van quota’s voor kleurenuitvoer. Doordat de rechten gebaseerd kunnen zijn op functie, 
niveau of zelfs individu, is de bescherming van vertrouwelijkheid van een document gewaarborgd. 
Equitrac geeft inzicht in apparaatgebruik, waardoor het mogelijk is dit zo effi ciënt mogelijk te maken.18
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De persoonlijke inlogcode of toegangskaart maakt het gebruikersbeheer eenvoudig, maar heeft ook 
een groot pluspunt voor medewerkers zelf. In ziekenhuizen werkt men vaak op veel verschillende 
plekken. Dankzij de functie Follow-Me Printing kunnen medewerkers hun afdrukken maken op de MFP 
van hun keuze. Hierdoor raken printopdrachten niet verloren, en hoeven medewerkers niet te wachten 
als een apparaat bezet is.
Wanneer alle MFP’s voorzien worden van de applicatie @Remote die het beheer ondersteunt, is 
centrale gegevensverzameling mogelijk en rapporteert het systeem tellerstanden, servicegegevens 
en verbruikgegevens automatisch aan de beheerder. Die gegevens kunnen worden gebruikt voor de 
facturatie, toners worden automatisch besteld en servicegegevens zijn direct beschikbaar voor de 
beheerder, ook als het beheer is uitbesteed. Hierdoor kunnen zij proactief optreden en onderhoud 
plegen voordat problemen zich voordoen. Dit verhoogt de beschikbaarheid van het printerpark.

De MFP’s kunnen echter niet alleen papieren documenten digitaliseren. Dankzij de HotSpot Printing-
dienst van Ricoh kunnen zij ook een draadloze verbinding maken met smartphones of tablets. 
Bijvoorbeeld om vanaf het mobiele apparaat een printopdracht te geven aan de MFP’s. Net zoals voor 
papieren documenten geldt, kan die ‘printopdracht’ echter ook zijn om de gegevens te versturen. 
Dit gebeurt via een draadloze verbinding. De medewerker moet zich bij de HotSpot Printing-dienst 
aanmelden. Er is een dubbele beveiliging: de medewerker moet geautoriseerd zijn om toegang te 
krijgen tot de ruimte waar de MFP staat en om toegang te krijgen tot het bedrijfsnetwerk.
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Hoofdstuk

5

Implementatie

In dit whitepaper staat een aantal trends beschreven dat papierloos werken in de zorgsector stimuleert. 
Dit zijn bijvoorbeeld het toegenomen gebruik van mobiele apparaten (BYOD), de wens om meer 
effi ciëntie en effectiviteit van de zorginstelling, ondersteuning voor de zorgverleners en de transmurale 
zorgketen en Het Nieuwe Werken. Deze trends draaien allemaal om de wens om altijd en overal bij 
informatie te kunnen, of het nu gaat om het toevoegen of ophalen van gegevens. Men wil informatie 
sneller beschikbaar hebben en beter kunnen vinden. 
Dat is lastig in een wereld die nog draait om fysieke documenten.
Welke trend er ook aan ten grondslag ligt, de introductie van papierloos werken is sterk afhankelijk van 
het ‘volwassenheidsniveau’ waarop een organisatie zich bevindt. 

Op niveau 0 bevinden zich organisaties die helemaal geen digitaal archief hebben. Alle gegevens 
worden fysiek vastgelegd en her en der beheerd. Er zijn geen afspraken voor centrale borging. 
Op niveau 1 hebben organisaties wel een digitaal archief dat alle bronnen samenbrengt in digitale 
omgeving. Zij hebben de stap gemaakt van analoge naar digitale documentenstromen. Daar eindigt 
het proces echter. Er zijn nog geen maatregelen om de digitale gegevens te ontsluiten en doorzoekbaar 
te maken. Ook de toegangs- en gebruiksrechten zijn nog niet ingericht. Bij organisaties op niveau 2 
is dat wel het geval, zij het beperkt. Er zijn mogelijkheden om samen aan documenten te werken en 
deze te delen. De digitale informatie wordt interactief. Niveau 3 gaat daarin een stap verder en regelt 
de gebruikersrechten voor het halen en brengen van informatie op basis van rollen. Op niveau 4 vinden 
we de organisaties die beschikken over een volledige integratie van data en systemen. Het toevoegen, 
zoeken en vinden en beheren van digitale informatie is binnen alle systemen en processen mogelijk, 
onafhankelijk van tijd, plaats of apparaat.
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De aanzet binnen zorginstellingen om zich van niveau 0 is bovendien niet altijd een ‘trend’. Meestal 
is er sprake van een ‘compelling event’, iets wat organisaties dwingt eens na te gaan denken over 
digitalisering. Bezuiniging kan die motivatie zijn, of het naleven van wet- en regelgeving. Het kan de 
wens zijn vanuit de organisatie of een maatschappelijke ontwikkeling. Dat zal bij iedere organisatie 
anders zijn.

Of het nu ingegeven is door een trend of een compelling event, de crux is altijd om de weg naar 
papierloos werken te nemen met kleine stapjes. Dan kan innovatie plaatsvinden, zonder dat de 
organisaties of de eindgebruikers hiermee overmatig belast worden. Dat kan wanneer de bestaande 
systemen en processen zo min mogelijk aangepast worden.

Welke stap zorginstellingen als eerste kunnen nemen, is echter niet voor iedereen gelijk. Soms is het 
de conversieslag van fysieke naar digitale informatie. Voor veel bedrijven kan het ondoenlijk lijken om 
gigantische papieren archieven en dossiers te digitaliseren. Bovendien hebben veel organisaties, zoals 
zorginstellingen, te maken met wettelijke regels, bijvoorbeeld voor bewaartermijnen.

Een andere eerste stap kan het ontwerp van de juiste infrastructuur zijn. Om informatievoorziening 
binnen een model van papierloos werken mogelijk te maken, moeten de bestaande systemen en 
applicaties mogelijk aangepast of vernieuwd worden. Daarnaast krijgt men te maken met nieuwe 
licenties, service level agreements en maatregelen voor beheer en onderhoud.

Ook kan men als eerste aanlopen tegen vraagstukken over de informatiebeveiliging. Vooral als het om 
de bescherming van persoons- of patiëntengegevens gaat, zullen hier de eerste vragen over gesteld 
worden. Hoe regelt men wie er toegang heeft tot de informatie, hoe de integriteit gewaarborgd wordt 
en hoe men de gegevens afschermt van cybercriminelen en onbevoegden?

Papierloos werken is geen kwestie van techniek alleen. Het is daarom goed mogelijk dat de eerste 
horde die genomen moet worden de mensen zijn. Zij willen weliswaar toegang hebben tot veel 
informatie, maar hoe waakt de organisatie ervoor dat ze alleen krijgen wat er op enig moment nodig 
is? Kunnen de medewerkers daarin mee, of bieden zij weerstand in deze nieuwe manier van werken?

Of het nu gaat om informatievoorziening, -beveiliging of gedrag, het succes van papierloos werken 
staat en valt met het beleid dat hierover wordt gehanteerd. Daarom zullen sommige organisaties als 
eerste vast willen leggen hoe dat beleid eruit moet zien. En wat er voor nodig is om het te introduceren 
en toe te zien op de naleving daarvan. Dat begint met een helder inzicht van de defi nitie en 
toegevoegde waarde van informatie, maar die is voor iedere organisatie anders.

Natuurlijk is ook geld belangrijk. Voor veel organisaties is daarom de eerste vraag: wat kost het en wat 
levert het op? Het rendement kan overigens niet altijd alleen maar in geld worden uitgedrukt. Tevreden 
medewerkers en klanten zijn geen post op de verlies- en winstrekening, maar wel cruciaal voor de 
bedrijfscontinuïteit.
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Soms is de eerste barrière echter eenvoudigweg 
de vraag welke stap als eerste genomen 
moet worden. De ontwikkelingen rond 
papierloos werken gaan heel snel en er 
komen steeds meer oplossingen voor. De 
technologie is er, maar het is nog zoeken 
naar de juiste aansluiting. Dat vraagt om de 
ondersteuning van een consultant met begrip 
van en betrokkenheid bij zorginstellingen. 
Dan is het mogelijk een grondige analyse 
te maken van de bestaande werkwijzen, 
bedrijfs- en zorgprocessen en -doelstellingen. 
Op basis daarvan worden voorstellen gemaakt 
om deze processen door middel van slim 
informatiebeheer te verbeteren. Dat leidt tot 
een gezamenlijk plan van aanpak en een tijdslijn 
om dit te realiseren. Het verandertraject houdt 
ook rekening met de adoptie van de nieuwe 
werkwijzen onder medewerkers, patiënten of 
cliënten. Daarna kan deze partner het beheer 
en onderhoud van deze omgeving overnemen 
en blijvend optimaliseren. Zorginstellingen die 
al plannen hebben in deze richting, maar nog 
geen actie hebben ondernomen, kunnen de 
experts al in het vroegste stadium betrekken. Bij 
zorginstellingen die al stappen hebben gemaakt 
kunnen consultants op ieder niveau inspringen.
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ConclusieHoofdstuk

6

Papierloos werken optimaliseert de zorgverlening, maakt de bedrijfs- en zorgprocessen effi ciënt en 
vermindert de kans op administratieve fouten. Hierdoor is informatie altijd, overal, in de juiste vorm en 
geautoriseerd beschikbaar. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de informatie ook beschikbaar is 
voor gebruikers waar en wanneer zij dit nodig hebben. Dat is een wezenlijk onderscheid, want hoe goed 
informatie ook in systemen ingevoerd en opgeslagen is, gebruikers moeten niet op zoek hoeven te gaan 
naar gegevens. Deze moeten voorhanden zijn op het moment dat er een informatiebehoefte is.

De eerste stap op weg naar papierloos werken is echter voor iedere organisatie anders. Daarom is 
het verstandig om klein te beginnen en de snelle voordelen te benutten. Dat kan zonder ingrijpende 
veranderingen aan de bestaande omgeving. Ook de rol van de mens in het veranderingsproces mag 
niet onderschat worden. Om dit mogelijk te maken is de hulp van een expert met kennis, ervaring en 
expertise op het gebied van papierloos werken en informatiebeheer in de zorgsector onontbeerlijk. 
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Ricoh

Ricoh onderscheidt zich in de markt door haar vergaande en kennis, en jarenlange ervaring rond 
document gerelateerde vraagstukken in de zorgsector. Daarnaast heeft het oplossingsportfolio een 
ongekende fl exibiliteit en schaalbaarheid. Ricoh brengt ruim dertig jaar expertise met zich mee met 
consultancy, documentmanagement en inputmanagement. Het bedrijf bouwde in die tijd een sterke 
en betrouwbare reputatie op in onder meer de gezondheidszorg. Hierdoor kan Ricoh ziekenhuizen 
ondersteunen in zowel input- als process- en output-aspecten van documentmanagement.

Vanzelfsprekend is dit kennisdocument niet voldoende om de beste methode te defi niëren voor het 
realiseren van papierloos werken. Het is vooral de praktijk die het moet leren. Daarom is een blijvende 
dialoog tussen Ricoh en klanten belangrijk. Ricoh introduceert daarom op korte termijn een online 
platform voor kennisdeling rond het thema ‘Papierloos Werken.’ Dit biedt iedereen met interesse of 
een belang in papierloos werken de kans om informatie en ervaringen uit te wisselen. Zo plaveit Ricoh 
samen met alle betrokkenen de weg naar papierloos werken.
 



22  |  Whitepaper Papierloos Werken binnen de zorgsector

Noten

1. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (http://www.cbs.nl)
2. Bron: Onderzoek ‘Babyboomers: rimpelingen van een geboortegolf’, Centraal Bureau voor de 

Statistiek (http://www.cbs.nl)
3. Wet marktordening gezondheidszorg, Staatsblad 415 © Sdu Uitgevers, Den Haag 
4. Nederland Topzorgland - In de top van Europa. Strategiedocument 2010/2015 NVZ vereniging van 

ziekenhuizen (http://www.nvz-ziekenhuizen.nl)
5. Nederland Topzorgland - In de top van Europa. Strategiedocument 2010/2015 NVZ vereniging van 

ziekenhuizen (http://www.nvz-ziekenhuizen.nl)
6. Nederland Topzorgland - In de top van Europa. Strategiedocument 2010/2015 NVZ vereniging van 

ziekenhuizen (http://www.nvz-ziekenhuizen.nl)
7. Patiënten- en Informatielogistiek, © Ricoh Nederland BV. Whitepaper over het waarborgen van 

bedrijfscontinuïteit bij marktwerking in ziekenhuizen
8. Defi nitie van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid, 1995 (later de Raad voor de 

Volksgezondheid en Zorg, http://www.rvz.net).
9. Stichting Transmurale Zorg (http://www.transmuralezorg.nl)
10. Rapport “Staat van de Gezondheidszorg 2011” is een uitgave van de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg, oktober 2011 (http://www.igz.nl)
11. Rapport “Arbeidstekorten in de zorg”, Economisch Statische Berichten 95 (2010) 4598 p. 726 – 

728
12. Arbeidsmarktbrief: Vertrouwen in professionals (Schippers e.a., 2011)
13. Arbeidsmarktbrief: Vertrouwen in professionals (Schippers e.a., 2011)
14. Rapport “De aantrekkelijkheid van de verpleegkundige en verzorgende beroepen 2011”, NIVEL 

2012 (http://www.nivel.nl)
15. Bron: Onderzoek Trends in Digitale Media, uitgevoerd door Intomart GfK in samenwerking met 

Cebuco, Vinex en PMA. http://www.intomartgfk.nl
16. Arbeidsmarktbrief: Vertrouwen in professionals (Schippers e.a., 2011)
17. De in de VS gevestigde internationale Health Level 7 (HL7)-organisatie heeft als missie om 

standaarden voor interoperabiliteit te leveren die de zorg verbeteren, de werkprocessen 
optimaliseren en eenduidigheid bevorderen. 

18. Bron: http://www.ricoh.nl/producten/output-management-en-veiligheid/s_equitrac.jsp




