
Digitale informatie voorziening 

door slim documentbeheer,  

digitalisering en ontsluiten van 

informatie maakt zorginstellingen 

gezond

In een kamerbrief van 7 juni 2012  

stelt minister Schippers van VWS: ‘Het 

gebruik van e-Health kan helpen bij  

de uitdaging om de vrijheid en zelf- 

redzaamheid van patiënten te versterken, 

oplossingen te bieden voor het dreigend 

personeelstekort, het verbeteren van 

de patiëntveiligheid en de zorg en 

de kostenstijging te beperken.’ Dat 

betekent dat ziekenhuizen en Ver-

pleeg-, Verzorgings- en/of Thuiszorg 

(VVT)-instellingen zich voorbereiden 

op het anders aanbieden van zorg. De 

eerste stap naar e-Health is echter voor 

iedere organisatie anders. Daarom is 

het verstandig om klein te beginnen en 

de snelle voordelen te benutten.

e-Health staat voor de inzet van infor-

matietechnologie om zorgorganisaties 

en -processen efficiënter, effectiever en 

veiliger te maken. Dat bespaart opera-

tionele kosten, maakt de organisatie 

aantrekkelijker op de arbeidsmarkt en 

verhoogt de patiënt-/cliënttevreden- 

heid. Voor e-Health is het van levens-

belang dat de juiste informatie, in het 

juiste formaat, altijd en overal beschik-

baar is waar patiënten of cliënten en 

zorgverleners samenkomen. Of dit 

nu binnen of buiten de muren van de 

zorginstelling gebeurt. Uit het oogpunt 

van efficiëntie en kostenbeheersing is 

het belangrijk ervoor te waken dat dit 

zoveel mogelijk aansluit op de bestaande 

systemen. De oplossing dient een 

naadloze integratie te bieden met het 

zorginformatiesysteem, dat de primaire 

processen van de zorginstelling onder-

steunt. Ook koppelingen met bedrijfs-

systemen voor de secundaire processen, 

zoals HR, administratie of financiën, 

moeten vloeiend zijn. Vervolgens  

moet men ook toekomstvast denken. 

Bijvoorbeeld door bij het inrichten van 

een mobiele architectuur apparaten 

te kiezen waar bestaande en nieuwe 

toepassingen modulair aan toegevoegd 

kunnen worden.

Bovendien is e-Health net zozeer een 

kwestie van informatiebeveiliging als 

van informatievoorziening. Tenslotte 

moet de privacy van patiënten en  

cliënten gewaarborgd zijn.

Informatielogistiek maakt dit mogelijk 

met een totaaloplossing voor de hele 

informatie-infrastructuur, van distributie 

tot opslag en verwijdering. Deze 

oplossing waarborgt de integriteit van 

informatie. Dit kan door het toepassen 

van versiebeheer en beleidsregels, maar 

ook door de toegangsrechten tot in-

formatie te regelen op basis van rollen 

die verschillende medewerkers spelen 

binnen de organisatie.

Door het grote aantal randvoorwaarden 

dat e-Health aan de technologie stelt, 

lijkt het haast onmogelijk om er mee 

van start te gaan. Ricoh kan al deze 

zorgen uit handen nemen, maar het is 

belangrijk de organisatie te motiveren. 

Dit kan door de directe voordelen te 

tonen, zelfs als de voordelen op de lange 

termijn veel groter zijn. Zo komt e-Health 

voort uit de digitale invoer, doorvoer en 

uitvoer van informatie en het beheer en 

de presentatie van deze gedigitaliseerde 

informatie. De eerste stap naar e-Health 

kan daarom een Multifunctioneel Product 

(MFP) zijn, een apparaat dat de functio-

naliteit van een printer, kopieermachine, 

fax en scanner combineert.

De geïntegreerde functionaliteit van 

een MFP zorgt ervoor dat er maar één 

‘loket’ is waar papieren informatie 

de bedrijfssystemen in en uit gaat. 

Daarmee behaalt Ricoh ook de eerste 

kostenbesparing, want MFP’s maken  

de consolidatie van printerparken binnen 

ziekenhuizen mogelijk. Er worden 

immers minder machines aangeschaft, 

beheerd en onderhouden. De bestaande 

omgeving hoeft hier niet drastisch voor 

gewijzigd te worden, en de voordelen 

zijn meteen evident. Dat creëert ruimte 

voor discussies en zo krijgt men iedereen  

warm voor de overstap naar e-Health.
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