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Nederland telt 1,2 miljoen 

zorgmedewerkers die iedere dag 

klaarstaan om zieke mensen te 

verplegen, mensen met een fysieke 

of verstandelijke beperking te 

begeleiden en hulpbehoevende 

ouderen te verzorgen. De corona 

pandemie heeft duidelijk gemaakt 

dat de zorg een essentieel onderdeel 

is van onze samenleving. 

De crisis heeft ook laten zien dat er een 

digitale transformatie plaatsvindt. 

Hulpbehoevenden merkten dit 

bijvoorbeeld aan verpleegkundigen die op 

een tablet het patiëntendossier 

raadpleegden. Achter de schermen vindt 

er eveneens een digitale omslag plaats, 

aangewakkerd door maatregelen zoals de 

‘anderhalve meter samenleving’ en de 

grotere nadruk op thuiswerken. 

Instellingen gingen - waar mogelijk - 

vergaderen via Teams en Zoom. 

Ondersteunend personeel kon relatief 

makkelijk thuiswerken dankzij reeds 

ingevoerde digitale toepassingen zoals het 

Elektronisch Cliënten Dossier, cloud 

toepassingen met gedeelde werkmappen, 

applicaties om complexe 

roosterplanningen te maken en medische 

software voor medicatie.  
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E-health maakt een opmars 

Tijdens de crisis hebben zorgafnemers 

ruimschoots kennis gemaakt met e-health 

oplossingen zoals het e-consult, het 

opsturen van foto’s ter beoordeling aan 

huisartsen en het online inplannen van 

afspraken. Vrijwel alle 

huisartsenpraktijken zetten tijdens de 

pandemie e-health in, zo blijkt uit 

onderzoek van het onafhankelijke 

onderzoeksbureau Nivel. In opdracht van 

het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport deed Nivel onderzoek bij 

zorgafnemers.  

 

Uit een peiling (2020) in het 

Consumentenpanel 

Gezondheidszorg bleek dat 

Nederlanders veel gebruik hebben 

gemaakt van e-health toepassingen. 

Ongeveer 25 procent van de 

respondenten met een zorgvraag, 

vroeg een online herhaalrecept aan; 

16 procent maakte online een 

afspraak, 17 procent deed een e-

consult, 12 procent verstuurde 

foto’s naar de zorgverlener en 17 

procent zag de eigen medische 

gegevens in. Respondenten 

ervaarden dit als ‘prettig’ en zeiden 

dat hun zorgvraag ‘voldoende’ werd 

beantwoord. De onderzoekers 

concluderen: ‘Op basis van de 

resultaten van dit onderzoek, 

waaruit blijkt dat gebruikers van e-

health toepassingen de intentie 

hebben dit in de toekomst vaker te 

blijven gebruiken, kan dit van grote 

invloed zijn op de manier waarop in 

de toekomst zorg wordt verleend.’ 

mailto:info@outcome.nl
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Digitale trend zet door 

Deze digitale transformatie zal naar 

verwachting structureel verankerd 

worden in de zorgprocessen. Zorg-experts 

van consultancy-tak van PwC spraken in 

april 2021 in het vakblad Zorgvisie de 

verwachting uit dat ‘digitale zorgvormen, 

versterkt door de uitbraak van het covid-

19 virus, steeds vaker de norm worden.’ 

De consultants wezen er ook op dat dit 

nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. 

‘Het zorgvuldig en technisch kunnen 

uitwisselen van medische gegevens wordt 

van steeds groter belang. Hoe kunnen we 

zorgen voor een duurzaam data- en 

privacy beleid in zorgorganisaties waarbij 

zowel de zorg als de patiënt centraal 

staan?’  

De adviestak van KPMG wijst in meerdere 

publicaties ook op het grote belang van 

technologie in de toekomstige zorgmarkt.  

In een publicatie nemen ze het jaar 2040 als 

richtpunt.  

 

 

 

 

 

 

‘Tegen die tijd is bij onveranderd beleid de 

zorgvraag met 34 procent gestegen en is 

het aantal professionals dat werkt in de 

zorg licht afgenomen (min 1 procent). 

Bevolkingsgroei en vergrijzing liggen aan 

die trends ten grondslag.’  

 

Deze zorgkloof is volgens KPMG alleen te 

overbruggen door een fundamentele 

transformatie van de sector. ‘Integratie 

van zorgaanbieders, digitalisering en een 

focus op preventie gaan daarbij hand in 

hand. Het resultaat van die transformatie 

is het leveren van beter passende zorg: 

zorg op de juiste plaats, waarbij mensen 

en middelen efficiënter worden ingezet 

dan nu.’ 
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Aandacht voor medewerkers 

De digitale transformatie brengt de 

nodige uitdagingen met zich mee 

vanwege de complexe marktdynamiek. Bij 

zorginstellingen is er sprake van 

verschillende werkomgevingen, een grote 

diversiteit aan IT-systemen, 

privacygevoelige data, een hoog 

personeelsverloop en medewerkers die 

soms wat minder affiniteit hebben met IT. 

Het is belangrijk dat zorgmedewerkers 

worden begeleid en getraind in de digitale 

omgeving. IT dient het zorgpersoneel 

vooral te ondersteunen en hun taken te 

verlichten.  

 

Op dat gebied liggen grote kansen, want 

in de zorgsector wordt al jaren gestreden 

om de administratieve druk, protocollen 

en richtlijnen te beteugelen.  

De regeldruk is hoog, zo blijkt uit 

onderzoek van denktank ‘(Ont)Regel de 

Zorg’, een initiatief van onder andere 

dienstverlener VvAA met 120 duizend 

zorgmedewerkers als lid. In een 

onderzoek uit 2017 kwam naar voren dat 

zorgmedewerkers gemiddeld 40 procent 

van hun werktijd kwijt zijn aan 

administratieve bezigheden.  

 

 

Wijkverpleegkundigen zijn bijvoorbeeld 

maar liefst 17 uur per week kwijt met het 

invullen van papierwerk. Het vastleggen 

van een bezoek aan patiënten nam al 3,5 

uur in beslag en de ‘intake’ van een 

nieuwe patiënt betekent 5 uur 

administratief werk.  

 

Deze “papierwinkel” hield verband met de 

Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd, 

de zorgverzekeraars, de eigen organisatie 

en collega’s.  

 

 

De VvAA peilt ook jaarlijks via de 

zogeheten (Ont)Regelmonitor de ervaren 

regeldruk bij zorgpersoneel zoals 

verpleegkundigen, medisch specialisten, 

artsen en fysiotherapeuten. Begin 2020 

bleek gaf 42 procent van de zorgverleners 

aan (zeer) vaak last te hebben van 

regeldruk op de werkvloer. Bijna de helft 

zei dat ze de regeldruk hebben zien 

toenemen. Respondenten is ook gevraagd 

waar de meeste winst kan worden 

geboekt om de ervaren regeldruk te 

verminderen. De ‘eigen organisatie’ komt 

als eerste aandachtspunt naar boven, en 

op nummer twee staat: ICT-systemen.  
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Zorg en IT 

Voor de kwaliteit van ons zorgsysteem is 

het onvermijdelijk dat patiëntendossiers 

worden bijgehouden, en dat zal altijd 

gepaard gaan met regels en procedures. 

IT vormt echter een belangrijk instrument 

in het verlichten van de onvermijdelijke 

regeldruk. De winst valt te behalen in het 

zo makkelijk mogelijk maken door middel 

van ondersteunende IT-toepassingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om optimaal te profiteren van 

ontlastende toepassingen, moeten de 

systemen goed op elkaar aansluiten. 

Zorgmedewerkers willen snel, eenvoudig 

en overzichtelijk kunnen beschikken over 

de juiste informatie en documentatie. En 

dat op iedere locatie en tijdstip van dag: 

de zorg gaat dag en nacht door, zowel 

binnen als buiten de zorginstelling.  
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Aandacht voor beveiliging 

De veiligheid van cliënten, inclusief hun 

privacygevoelige data, vereist dat de 

beveiliging van data altijd op orde is. 

Zorginstellingen verwerken veel gevoelige 

(patiënten)informatie en dat mag niet in 

verkeerde handen vallen. Toezichthouders 

zijn alert.  

 

 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft 

de afgelopen jaren aan verschillende 

zorginstellingen boetes uitgedeeld 

vanwege gebrekkige bescherming. Het 

Amsterdamse ziekenhuis OLVG kreeg in 

2021 een boete van 440 duizend en het 

HagaZiekenhuis ontving in 2019 een boete 

van 460 duizend euro vanwege 

ongeautoriseerde toegang van een 

patiëntendossier.  

 

 

 

 

 

 

 

Deze boete is in april 2021 verlaagd naar 

350 duizend euro. De rechter hield er 

rekening mee dat het ziekenhuis in de 

tussentijd tweestapsverificatie had 

ingevoerd. 

 

Tweestapsverificatie is in de IT-wereld een 

bewezen methode om medewerkers 

veiliger te laten inloggen. Het principe is 

simpel: tijdens de eerste stap voeren 

medewerkers hun persoonlijke 

wachtwoord in. Daarna moeten ze nog 

een tweede stap nemen - ze moeten een 

extra code invoeren die wordt verstuurd 

naar bijvoorbeeld hun mobiele telefoon. 

Pas nadat deze tweede code ook is 

geaccepteerd, krijgen ze toegang tot de 

(patiënten)informatie. Deze 

tweestapsverificatie is uiterst veilig omdat 

cybercriminelen of buitenstaanders geen 

toegang kunnen krijgen op basis van een 

(uitgelekte) wachtwoord. De tweede code, 

verstuurd naar de mobiele telefoon van 

de medewerker, valt niet te achterhalen.  
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Outsourcen IT 

Voor het inrichten van een veilige IT-

omgeving schakelen zorginstellingen in 

toenemende mate externe IT-experts in. 

‘We gebruiken heel veel verschillende 

toepassingen en je kan als IT-afdeling 

gewoon niet overal verstand van hebben. 

Daarvoor vertrouwen we op onze IT-

partners en -leveranciers,’ vertelde Eddy 

van der Heijde, hoofd Automatisering bij 

het Flevoziekenhuis in het vakblad 

Zorgvisie.  

In het artikel schetst hij hoe bij het 

ziekenhuis een duurzaam IT-beleid is 

ingevoerd.  

Kritieke IT-toepassingen draaien in hun 

eigen datacenter, maar niet-kritieke 

applicaties zoals HR-applicaties, het 

opleidingsregister en roosterplanningen 

zijn ondergebracht in een extern 

datacenter dat tevens dienst doet als 

uitwijk- en backup locatie. Ziekenhuizen 

stappen ook steeds vaker over op hybride 

cloud-omgevingen, een trend die al langer 

gaande is in het bedrijfsleven.  

 

De trend in de zorgsector om IT te 

outsourcen, zet door. Het internationale 

adviesbureau Quint voerde in 2020 een 

marktonderzoek uit bij 31 

zorginstellingen. 94 procent van deze 

zorginstellingen had de IT geheel of deels 

uitbesteed. De opgevoerde redenen: 

betere kwaliteit van de dienstverlening (75 

procent) en toegang tot schaarse bronnen 

(70 procent). De cijfers zijn hoopgevend: 

80 procent van de organisaties wist door 

outsourcing de dienstverlening te 

verbeteren en kreeg een beter inzicht in 

de IT-kosten. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat driekwart van de 

bedrijven zei dat ze in de toekomst meer 

IT wilde uitbesteden, vooral met  

 

betrekking tot software-as-a-service (SaaS) 

en clouddiensten. Bijna alle 

zorgorganisaties in het Quint-onderzoek 

hadden ervaring met clouddiensten die 

grotendeels gericht waren op het 

aanbieden van een flexibele werkplek aan 

werknemers. De helft van de 

ondervraagde had de servers in de cloud 

staan. 

 

Over ons 

Outcome fungeert als strategisch IT-

partner voor zorginstellingen. Wij beheren 

en monitoren de kantoorautomatisering, 

zorgen voor een beveiligde 

netwerkomgeving, een goed werkende 

infrastructuur, adviseren en denken mee 

in (complexe) IT-vraagstukken. 

Ben je benieuwd wat Outcome voor 

jouw zorginstelling kan betekenen? We 

gaan graag het gesprek met je aan 
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