Het nieuwe normaal
is digitaal
7 pijlers voor de zorg van morgen

ZORGI

Jaarlijks gaat tien procent van het bnp van ons

nieuwe

rekenen op de allerbeste zorgen van hoogopgeleid

decentralisatie mogelijk, niet alleen van de zorg,

land naar de gezondheidszorg. Hierdoor kunnen we
en gemotiveerd zorgpersoneel, van topziekenhuizen,
huisartsen, thuiszorgdiensten en specialisten. Maar…

de sector staat onder een verpletterende druk. De
financiering van de gezondheidszorg is achterhaald.
De bevolking wordt steeds ouder, heeft vaker te

kampen met chronische ziekten en multimorbiditeit.
We komen steeds meer zorgpersoneel tekort.

inzichten

intelligence

te

bereiken

oplossingen.

dankzij

Digitalisering

business

maakt

maar ook van de bijhorende administratie en van
de samenwerking met de huisarts, de apotheker, de

thuiszorgdiensten of het woonzorgcentrum. Nieuwe

technologie, zoals Artificial Intelligence (AI) en

Robotics Process Automation (RPA), effenen de weg
naar een nog efficiëntere en compleet papierloze
zorgadministratie.

Ook de verwachtingen van de patiënten ten aanzien

Digitaal

op aanvraag en op afstand.

binnen de zorgdepartementen, maar ook binnen de

van de zorg veranderen. Zij verlangen zorg op maat,

Om

die

druk

te

kanaliseren,

moderniseren

ziekenhuizen hun infrastructuur. Ze bundelen hun

krachten in netwerken. Samenwerkingsverbanden

tussen zorginstellingen en de eerste lijn worden

is

het

nieuwe

gezondheidszorg.

normaal.

Weldoordachte

Ook

in

de

digitalisering

administratie, het ziekenhuisbeheer en de logistiek
zal bijdragen aan een kwalitatieve, toekomstgerichte

zorgorganisatie. Zo kunnen uw medewerkers doen
waar ze goed in zijn: zorg bieden van mens tot mens.

opgezet of geïntensifieerd. Ze zetten ook in op

Al meer dan 30 jaar helpen Infohos Solutions en

verbetering van de zorgverlening zelf, maar ook voor

Onze

digitalisering. Dit is niet alleen essentieel voor de

de administratieve processen en het operationele
beheer van een ziekenhuis.

Digitalisering wint aan belang doorheen de hele
gezondheidszorg, van patiënt, tot de ondersteuning

van de zorgverleners en administratie als op
managementniveau. Een ziekenhuis digitaal en

future-proof maken, gebeurt onder meer door de
infrastructuur te rationaliseren en te moderniseren

Xperthis ziekenhuizen bij deze digitale transformatie.
digitale

oplossingen

ondersteunen

de

administratieve, operationele en zorgprocessen in
90% van de Belgische ziekenhuizen. Vanaf 1 januari

2021 bundelen we onze krachten onder de nieuwe
naam ZORGI. De gezondheidszorg van morgen: daar
bouwen we vanaf vandaag samen aan.
Melchior Wathelet
CEO Xperthis

Jan Pollet

CEO Infohos Solutions

in de cloud, of door data aan te wenden om
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Patiëntgerichtheid
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De patiënt
geeft de
richting aan

In de hertekening van het zorglandschap staat

een snel reactievermogen, een transparante werking,

geweest. Tot de jaren zeventig namen patiënten in

enzovoort.

de patiënt vandaag centraal. Dat is ooit anders
de regel een eerder passieve houding aan. Vanaf

dan groeide hun gezondheidsbewustzijn steeds

Door te investeren in digitale technologie kunnen

de patiënt officieel centraal plaatste. Een eerder

van patiënten tegemoetkomen. Digitalisering staat

sterker. Tot de jaren 2000, toen de medische wereld
paternalistisch gebaar, zou je met enig recht kunnen
stellen, aangezien de patiënt zelf geen enkel aandeel
had in die cruciale beslissing. Als het erop aankwam,

zagen veel zorgverleners de patiënt nog steeds niet
als een gelijkwaardig, autonoom individu.

Intussen zijn we alweer enkele decennia verder en

is dat laatste eerder wel dan niet het geval. Al zijn

burgers

worden

ook

patiënten

veeleisender

en mondiger. Velen willen het zorgproces niet

langer afwachtend ondergaan, maar er actief
aan deelnemen. Sterker nog: als het even kan,

willen ze hun hele zorgtraject zelf mee vormgeven,
aansturen en controleren. En laat digitalisering

die evolutie nu net mogelijk maken en stimuleren.

Diezelfde digitalisering waar patiënten, net als
burgers en consumenten, steeds meer open voor
blijken te staan.

transparantie en traceerbaarheid. Het zijn diezelfde
kwaliteiten die ons als consument gewend hebben

gemaakt aan 24/7-toegang tot digitale diensten op
maat en op aanvraag: van het bestellen van een

pizza of het boeken van een taxi tot het eigenhandig
beheren van onze financiën.

nemen nog lang niet altijd de rol van copiloot op

verder doorzetten in de gezondheidszorg. Daar zal

waar de samenleving overduidelijk naartoe wil: de

samenleving op zich. Net als consumenten en

immers garant voor connectiviteit en snelheid,

Die

zich, laat staan die van piloot. Nochtans is dat

ook al vormen ze in de praktijk vaak een

ook ziekenhuizen aan die stijgende verwachtingen

we er nog niet helemaal. Vandaag zitten de meeste
patiënten weliswaar mee in de cockpit, maar ze

Ziekenhuizen staan niet los van de samenleving,

een flexibele houding, duidelijke communicatie,

patiënt die een leidende rol opneemt binnen de
gezondheidszorg en zelfbewust aan het stuur zit van
zijn eigen gezondheid.

Hogere verwachtingen
Die

veranderende

rol

van

de

algemene

patiënt

brengt

ziekenhuissector. De patiënt, die zelf uiteindelijk ook
een burger en een consument is, gaat onvermijdelijk

vergelijken met andere sectoren. En finaal gaat

hij van een ziekenhuis dezelfde dienstverlening
verwachten als van elke andere onderneming of
organisatie waarin hij zijn kostbare vertrouwen stelt.

zal

zich

de

hij zich concreet vertalen in meer zorg op maat, op
aanvraag en op afstand. Zo zullen zorgverleners

in de toekomst in toenemende mate een beroep
doen op digitale zorgtechnologieën om patiënten

van op afstand te monitoren. Zo zien we vandaag
bijvoorbeeld

heel wat uitdagingen met zich mee, ook voor de

consumententrend

komende decennia naar alle verwachting ook

al

concrete

toepassingen

in

de

ouderenzorg. Monitoringstools en alarmknoppen

maken het mogelijk dat ouderen langer zelfstandig

thuis kunnen wonen, met de nodige begeleiding
en ondersteuning, eerder dan te verhuizen naar
een ouderenzorginstelling. Ook vanuit de overheid

worden steeds vaker apps gecertifieerd die in een

preventieve, diagnostische of curatieve fase een
meerwaarde kunnen betekenen in de zorg.

Kenmerkend voor die dienstverlening zijn onder meer
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De patiënt als doe-het-zelver

ontstaat er een digitaal zorgplatform waarop alle

beter tegemoetkomen aan de hogere verwachtingen

elkaar komen ten behoeve van die patiënt zelf en

Dankzij digitalisering kunnen ziekenhuizen niet enkel
van hun patiënten, maar kunnen ze die patiënten
ook effectief in het centrum van de zorg plaatsen.

In die mate zelfs dat zij als volwaardige partners in
het zorgproces zelf een deel van de zorgtaken voor

relevante medische gegevens van een patiënt bij
zijn zorgverleners. Een platform dat zich ook nog

eens perfect leent tot het ontwikkelen van andere
innovatieve digitale zorgtoepassingen.

hun rekening gaan nemen. Zo kunnen patiënten

Vragen staat vrij

bloeddruk en temperatuur meten.

ook de rol van artsen en andere zorgverleners een

relatief makkelijk zelf hun hartslag monitoren of hun

Patiënten vragen ook steeds vaker toegang tot hun

medische dossiers. Door meer controle en regie uit

te oefenen op die belangrijke gezondheidsinformatie
hopen ze het eigen zorgproces te bevorderen. Om
dezelfde reden proberen ze ook de behandeling en
de medische adviezen en verwijzingen te begrijpen
en te beïnvloeden. Op verschillende manieren

Met de veranderende rol van de patiënt ondergaat
onvermijdelijke transformatie. Steeds vaker fungeren

zij eerder als een persoonlijke coach die bijstuurt waar
en wanneer nodig. Daarnaast begeleiden zij hun
patiënten niet enkel bij de zorg voor hun gezondheid

maar voor hun welzijn in het algemeen. De relatie en
de communicatie tussen patiënten en zorgverleners
verloopt ook veel meer op voet van gelijkheid.

trachten patiënten zo nog actiever betrokken te raken

De patiënt centraal stellen start ten slotte met

heel wat partijen grote stappen gezet om medische

problemen. Daarmee staat of valt elke zorgverlening,

bij het hele zorgproces. De voorbije jaren zijn door
informatie toegankelijk te maken. De overheid
stimuleert burgers via www.mijngezondheid.be om

hun medische dossiers actief te gaan raadplegen.
Toch is er nog een hele weg af te leggen om de

informatie op deze platformen beter te ontsluiten, op

het grondig in kaart brengen van zijn noden en

elke oplossing. Daarom is het ook voor ziekenhuizen

belangrijk om patiënten regelmatig structureel te

bevragen over hun ervaringen bij hun bezoeken aan
het ziekenhuis of de dokter.

maat van de noden van elke burger.

Daarbij is het niet ondenkbaar dat patiënten op
termijn

de

mogelijkheid

krijgen

om

bepaalde

informatie zelf rechtstreeks toe te voegen aan
hun

persoonlijk

gezondheidsdossier.

Denk

bijvoorbeeld aan dieetinformatie of gegevens uit de

gezondheidsmonitoring bij de patiënt thuis. Aldus
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Decentralisatie
van de zorg
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Zorg in
een open
ecosysteem

75% van de tijd die personeel in een ziekenhuis

vermeden en kan er veel efficiënter samengewerkt

zorgtaken. Naar schatting de helft van het budget van

mate controle over zijn medische gegevens en zit hij

spendeert, wordt niet gespendeerd aan echte
de gezondheidszorg gaat vandaag naar kosten die

er nu eenmaal zijn, maar die op zich niet rechtstreeks

Decentralisatie op twee assen

de toekomst de zorg anders te organiseren kan een

komen we onvermijdelijk op twee elementen uit.

gebouwen, onderhoud, logistiek, enzovoort. Door in

budget vrijkomt dat naar de eigenlijke zorgverlening
kan gaan. Een belangrijke vaststelling, aangezien we

– onder meer in het kader van de verdere vergrijzing

van de maatschappij – de komende decennia

een enorme stijging in de zorgbehoefte mogen
verwachten.

als het centrale punt waar per definitie alle zorg

samenkomt. Een decentrale kijk op zorg vereist
echter een andere insteek van zorgverleners én
patiënt. Naast een aanpassing van de mindset is in
de evolutie naar een open, decentraal ecosysteem
een sleutelrol weggelegd voor IT.

één arts, in één ziekenhuis. Anderzijds vindt er ook een

functionele decentralisatie plaats. De patiënt komt in

behandeling bij de arts – of de dienst – die voor zijn
specifieke situatie de best passende oplossing biedt.
Ook hier kan IT een belangrijke rol spelen.

het ziekenhuis als centrale baken. In de toekomst

Hij heeft ook contacten met andere partijen: van

het ziekenhuis bestaan, maar niet noodzakelijk

Niet alle zorgverstrekking gebeurt op één plaats, bij

hoe langer hoe meer contact met verschillende
één bepaalde arts of één specifiek ziekenhuis.

organisatie van zorgverlening. Uiteraard blijft

Enerzijds gaat het om geografische decentralisatie.

Geografische decentralisatie

zorgverstrekkers. Hij is niet exclusief de patiënt van

toekomst gaan we weg van deze gecentraliseerde

Spreken we over de decentralisatie van de zorg, dan

Maar wat houdt die decentralisatie van de zorg
precies in? Heel eenvoudig: een patiënt heeft

centrale plaats in binnen ons zorgsysteem. In de

mee in de cockpit van zijn zorgtraject.

aan de zorg bijdragen. Het gaat om uitgaven voor

deel van die kosten wegvallen, waardoor er meer

Vandaag neemt de zorg in het ziekenhuis een

worden. Bovendien krijgt de patiënt in toenemende

de huisarts en apotheker, tot de kinesist en de

thuisverpleger. Als gevolg daarvan beheren al die

verschillende partijen een dossier over die patiënt.

Heel wat informatie overlapt elkaar, maar even goed

gaat het om complementaire data, verspreid over
die diverse dossiers. Naarmate de zorg meer en

Lange tijd was de hele zorg opgebouwd rond

verandert dat model compleet. Het merendeel
van de zorg zal zich buiten het ziekenhuis afspelen.

Bovendien zal ook preventie een veel belangrijkere
plaats innemen in onze zorgorganisatie. De patiënt
draagt zo een veel grotere verantwoordelijkheid over

zijn eigen zorgbehoefte. Maar tegelijk lost preventie
niet alles op. Er zullen uiteraard altijd mensen zijn met
gezondheidsklachten en aandoeningen.

meer gedecentraliseerd plaatsvindt, stijgt het belang

Dankzij het gebruik van nieuwe technologie zullen

dossier van de patiënt. IT vormt daarbij de sleutel tot

arts zo veel mogelijk vanop afstand gebeuren. Ook

van een overkoepelend zicht op alle facetten uit het

succes. Zo krijgen alle zorgverleners een totaalbeeld
op de gezondheidssituatie van de patiënt. Door
informatie te delen wordt versnippering van data

alle frequente en routinematige interventies door de

de opvolging van een bestaand en voorspelbaar
ziektebeeld – zoals bijvoorbeeld diabetes – zal
vanop afstand plaatsvinden. Aan de basis hiervan
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ligt de combinatie van videoconferenties en apps

nogmaals op wijzen dat de patiënt in de toekomst

Het verwerven, verwerken, bewerken en uitwisselen

die manier neemt de patiënt een veel actievere rol

meer gericht op de promotie van een gezonde

met de nodige aandacht voor de privacy van de

die patiënt en arts allebei kunnen opvolgen. Op
op in zijn zorgproces. De zorgvertrekker is slechts

een begeleider van het zorgtraject tijdens de
contactmomenten of op momenten dat de patiënt
problemen ervaart.

Slechts een klein deel van de zorg zal in het ziekenhuis
plaatsvinden. Het gaat hierbij onder meer om
consultaties waarvoor fysiek contact nu eenmaal
noodzakelijk is: van bloedafname, tot onderzoek met

scanners, operaties of consultaties in het kader van
zeldzame aandoeningen.

veel meer zelf aan het stuur zit. Preventie – onder
levensstijl – moet de groei aan zorgbehoefte onder
controle helpen krijgen, net door de patiënt daar een

De rol van technologie binnen een open ecosysteem

Sleutelrol voor technologie

manier. Het gebruik van analytische toepassingen

De decentralisatie van de zorg leidt tot het ontstaan
van een open ecosysteem, waarin de verschillende
actoren nauw met elkaar samenwerken. Essentieel

voor het succes van dat ecosysteem is de
interoperabiliteit van de IT-systemen die bij de
diverse zorgpartners in gebruik zijn.

Wanneer een waaier aan zorgpartners patiëntdata

zorg kunnen we op termijn wellicht de tachtig-

tandarts, ziekenfonds, verzekeraar en noem maar

twintigregel toepassen. Niet alle zorgtaken zullen in
de toekomst uitgevoerd worden door zorgverleners.

Voor routinematige tussenkomsten kan technologie

de oplossing bieden via software, robots, machines,
enzovoort. Wanneer mensen routineklussen moeten
uitvoeren

raken

ze

onvermijdelijk

verveeld

en

vermoeid, waardoor ze fouten maken. Wanneer dat
in de zorg gebeurt, kan dat grote gevolgen hebben.

Technologie is in die context de betere keuze. Ze zorgt
immers voor een constant kwaliteitsniveau, zonder
het risico op menselijke fouten.

Het gebruik van technologie maakt een belangrijke

beheert – huisarts, specialist, apotheker, kinesist,

op – dan staat of valt het hele model van het open
ecosysteem met de uitwisselbaarheid van die data.

Bovendien moet die data op een eenvoudige en

en artificiële intelligentie, bijvoorbeeld, zal het in de
toekomst makkelijker maken om aan de hand van
beschikbare

data

betrouwbare

voorspellingen

te doen. Dat zal onder meer toelaten bepaalde

ziektebeelden veel vroeger op het spoor te komen.
Het gebruik van artificiële intelligentie bij de analyse

van medische beelden maakt het dan bijvoorbeeld

mogelijk om kanker in een vroeger stadium op
te merken, waardoor patiënten met een minder

ingrijpende behandeling toch een betere prognose

krijgen. Dat verlaagt de druk op het complete
zorgsysteem én is beter voor de patiënt.

Evengoed helpt het gebruik van technologie op die

op maat van de zorgverlener in kwestie ontsloten

makkelijker aan te kunnen. Hoe meer de zorg

van de zorgverleners. Het is belangrijk dat de data
wordt. Een arts heeft tijdens een consultatie nood

aan andere informatie dan de thuisverpleegkundige
die langskomt voor het dagelijkse zorgmoment. Ze

werken beiden met data uit het dossier van dezelfde
patiënt, maar willen andere informatie krijgen en

manier om de groeiende zorgbehoefte op termijn
routinematige

behandelingen

aan

technologie,

robots of andere machines kan overlaten, hoe beter

de artsen zich op de uitzonderingen en speciale
gevallen kunnen concentreren.

zullen andere informatie toevoegen aan het dossier.

In een tijdperk waarin we data omschrijven als ‘de

voor patiënten met een afwijkende behoefte of een

een heel omzichtige manier met die data omgaan.

zeldzaam ziektebeeld. Bovendien willen we er hier

van zorgverstrekkers uit zich nog op een andere

toegankelijke manier ter beschikking gesteld worden

verschuiving in de zorg mogelijk. Bij de arts komt
immers meer tijd vrij voor de kwaliteit van de zorg en

patiënt en de veiligheid van zijn data.

groot stuk zelf de verantwoordelijkheid voor te geven.

Functionele decentralisatie

Ook bij de functionele decentralisatie van de

van data moet dan ook op ieder moment gebeuren

nieuwe olie’ moeten al die partijen bovendien op

Medische data zijn bijzonder confidentieel van aard.
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Papierloze
administratie
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Op weg naar
het papierloze
ziekenhuis

Nog niet zo gek lang geleden stonden de meeste

Procesverandering moet altijd in de kaart spelen

archiefkasten. Het handmatig aanvullen en opsnorren

patiënt als die van de medewerkers. Mensen willen

artsenpraktijken

volgestouwd

met

overvolle

van informatie kostte de zorgverlener dagelijks de
nodige tijd en frustraties. Vandaag ontwikkelt het
ziekenhuis zich tot een digitale werkomgeving. Het

bannen van papier speelt hierin een belangrijke rol.
Digitalisering komt zowel de algemene werking van
het ziekenhuis als de kwaliteit van de patiëntenzorg
ten goede. Het Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

maakt duidelijk welke voordelen papierloze zorg met
zich meebrengt: van een grotere overzichtelijkheid

en directe beschikbaarheid van informatie, tot een
centraal beheer en betere uitwisselbaarheid van
gegevens, over een grotere patiënttevredenheid, tot

Een

volgende

papierloze

eindpunt. Binnen elke zorgomgeving schuilen nog
tal van opportuniteiten om papier te bannen en in

één beweging efficiënter en duurzamer (samen)

te werken. En ook administratie en beheer halen
daar voordeel uit.

vooraleer dat ze gedigitaliseerd worden. Een slechte

werking op papier, resulteert immers in een slechte
digitale werking. Standaardisatie over diensten en

ziekenhuizen heen kan bijdragen aan het versnellen
van het aligneren van processen en procedures.

Bovendien zorgt standaardisatie ook voor meer
flexibiliteit binnen uw organisatie omdat personeel
en materiaal overal inzetbaar wordt.

processen niet optimaal en op papier. Als organisatie

zorg

stap
is

een

naar

een

volledig

Binnen het ziekenhuis verlopen mogelijks nog heel wat
is het belangrijk om deze in kaart te brengen en na te
gaan waar de ‘tijdsverslinders’ binnen uw organisatie
zitten. De mogelijke verbeterpunten bevinden zich

Toegevoegde waarde signaleren

daartoe een katalysator, maar allerminst een

het belangrijk om processen eerst te optimaliseren

EPD veelal een werk van lange adem is, werpt ze nu
haar vruchten af.

Het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) vormde

en als organisatie beter van worden. Daarom is

Talloze mogelijkheden

voor elke zorgvoorziening op verschillende manieren

in om haar papierberg aanzienlijk te reduceren.

enkel processen veranderen als ze hier individueel

minder over-en-weergeloop en een gereduceerd

papiergebruik … Hoewel de implementatie van het

De ziekenhuiswereld slaagde er de afgelopen jaren

van zowel de zorgvoorziening, de belangen van de

nagenoeg

geïntegreerd

ziekenhuisinformatiesysteem dat de fragmentatie
van gegevens een halt toeroept. Die totaaloplossing

kent vele lagen en vereist naast de aangepaste

zowel op zorgniveau, als binnen ondersteunende
afdelingen als administratie, financiën, logistiek

en HR. Het loont dus om over alle geledingen na te
gaan waar digitale technologieën mogelijkheden tot
digitalisering bieden.

hardware en software ook een geoptimaliseerd en

gecentraliseerd document- en informatiebeheer.
Het pad naar een maximale papierreductie tekent
zich binnen elke ziekenhuisomgeving anders af.

Daarom is het noodzakelijk om de bestaande

processen in kaart te brengen en na te gaan
waar

digitalisering

een

meerwaarde

biedt.
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Enkele voorbeelden

Digitale registratie van patiënten

Digitale facturatie

processen nog op papier. Zo moet de patiënt heel

financiële afdeling niet alleen tijd, maar slaagt ze

Binnen de patiëntenadministratie verlopen bepaalde
wat documenten ondertekenen. Documenten die het

ziekenhuis daarna moet klasseren en archiveren. Het
digitaliseren van bijvoorbeeld de opnameformulieren

en het digitaal laten ondertekenen door de patiënt
kan zorgen voor een efficiënter proces én voor
minder archiefruimte.

Met een geautomatiseerde facturatie wint de

er ook in om achtergestelde debiteuren sneller op
te sporen. Bovendien bespaart u ook op print- en
verzendkosten.

Reductie van briefwisseling

Welke externe en interne correspondentie gebeurt
vandaag langs digitale weg en hoe kan het anders?

De uitwisseling van instructies tussen
verpleegkundigen en artsen

Elektronisch voorschrift

gepaard met een grotere foutenmarge. Digitalisering

de medicatie van patiënten op te volgen en maakt

Het doorgeven van instructies op papier gaat
bevordert een heldere en efficiënte communicatie.
Archivering van historische data
Waar

actuele

gedigitaliseerd

data

zijn,

vandaag

bevindt

veel

adequaat

Het elektronisch voorschrift helpt zorgverleners om

het ook onmogelijk om voorschriften te vervalsen.
Het papierloze voorschrift vormt nu de volgende
belangrijke stap.

waardevolle

informatie uit het verleden zich nog in papieren
archieven. Daar is een verbeterslag mogelijk.
Papierloos vergaderen
Stapels

documenten

samenstellen

voor

een

vergadering is niet meer van deze tijd. Door alle

presentaties digitaal te bundelen maakt u die

meteen blijvend beschikbaar voor alle deelnemers.
Bovendien beveiligt u de informatie ook veel beter,

doordat u via het instellen van rechten kan bepalen
wie toegang krijgt tot bepaalde documenten. Weg
dus met de rondslingerende vertrouwelijke dossiers!
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Papierloos werken en ICT

erom de kwetsbare punten te identificeren en de

op papier bevindt, begint bij het structureren

een cruciale factor. De digitale informatie bevindt

De digitalisering van informatie die zich vandaag
van data. Documenten vooraf classificeren en

structureren vereenvoudigt de integratie ervan

binnen het ziekenhuissystemen. Scansoftware helpt
daarbij. Voor het digitaliseren van processen is het
raadzaam om de bestaande tools en ontwikkelingen
te inventariseren. Een pragmatische aanpak biedt

zicht op hoe het ziekenhuis die tools kan inzetten en

welke voordelen ze bieden. Gezien de specificiteit

van het ziekenhuiswezen biedt een leverancier met
focus op de zorgsector veelal een meerwaarde.

in de zorgsector ook een grote bedachtzaamheid.
Naast vele mogelijkheden en kansen, schuilen er

verschillende kwetsbaarheden in die een proactieve
aanpak vergen. Net zoals het ziekenhuis papieren

documenten met de grootste zorg bewaart en die
liever niet in verkeerde handen ziet belanden, vergt
ook voor gedigitaliseerde informatie een maximale
veiligheid.

Een

risicoanalyse

moet altijd het uitgangspunt vormen. Aangezien

persoonsgebonden, gevoelige data zich doorgaans
op

verschillende

locaties

bevinden,

idealiter

op

verschillende

(server)locaties,

waardoor de beschikbaarheid ervan te allen tijde
verzekerd is. De digitalisering van processen vraagt

ook om een authenticatie-analyse, waarbij het
ziekenhuis bepaalt wie er wanneer toegang krijgt tot

de relevante data en tot op welk toegangsniveau
dat gebeurt.

Papierloos werken en change
management

binnen een ruimere digitale transformatie. Die

Technologie opent veel mogelijkheden, maar vereist

voor

zich

In de meeste gevallen is papierloos werken ingebed

Papierloos werken en (cyber)
veiligheid

aandacht

nodige maatregelen te nemen. Redundantie vormt

mag

het

ziekenhuis niets aan het toeval overlaten. Het gaat

transitie gaat slechts in beperkte mate om de

technologiekeuze. Een al even grote uitdaging schuilt
in het creëren van vertrouwen in geïmplementeerde
processen. Pas wanneer iedereen doordrongen is

van het belang van de nieuwe werkwijze, creëert
het ziekenhuis een grotere bewustwording, waarbij

iedereen het nieuwe, papierloze werken omarmt.

Soms staat regelgeving digitalisering in de weg.

Toch mag dat uw organisatie niet tegenhouden om
na te denken over digitale oplossingen en hiermee

proactief aan de slag te gaan. Uiteraard kunnen
de zorgverstrekkers en leveranciers de krachten
bundelen en de beleidsmakers overtuigen de weg

verder te effenen voor de digitale manier van werken.
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Business
Intelligence
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Data in dienst
van preventie

Data worden wel eens de nieuwe olie genoemd. Net

adequater aan preventie kunnen doen en dure zorg

aanwezig in onze samenleving. De technologische

Even goed zorgt BI voor een belangrijke toegevoegde

als olie zijn data ook rijkelijk voorhanden en bijna overal

ontwikkelingen van de jongste decennia hebben
ervoor gezorgd dat we meer gezondheidsdata
dan ooit tot onze beschikking hebben. En naarmate

nieuwe digitale technologieën, zoals draagbare
sensoren of ‘wearables’, ruimer ingang vinden en
haast permanente, real time informatiestromen
gaan creëren, zal dat volume aan data enkel nog

die

data

worden

ook

steeds

intensiever

digitale technologieën, zoals business intelligence
(BI) en data intelligence. Die laatste categorie omvat

des te meer. De sector kampt immers met een

toenemende financiële druk. Om die reden gaat

er ook steeds meer aandacht naar het voorkomen

onder meer tools voor artificiële intelligentie (AI) en
machine learning (ML). Daarmee kan je enorme

hoeveelheden data beter, sneller en betrouwbaarder

analyseren dan wanneer je dat handmatig zou

toegankelijk maken voor de zorgverleners die ermee
moeten werken, kunnen zij nieuwe inzichten verwerven

in hun dagelijkse zorgpraktijk en focussen op de juiste
prioriteiten. Hetzelfde geldt voor de ontsluiting van

financiële, logistieke en andere administratieve data
voor de betrokken professionals. Bij de ontsluiting van

data is het belangrijk dat de data slim gevisualiseerd
worden. Zo krijgt de gebruiker van de data inzichten
op maat van zijn behoeften.

dat je er makkelijker nieuwe kennis en inzichten uit

toegankelijk voor nieuwe technologieën. Vaak liggen

organiseren en presenteren van data op zo’n manier
kunt distilleren.

het belang van preventie. Maar even goed helpt de

beter te voorspellen wanneer een ziekte zich zal

en beheer te optimaliseren.

Een essentiële voorwaarde om data met succes te

Op dat vlak is er alleszins nog ruimte voor verbetering.

Het gebruik van al die digitale technologieën

technologie het ziekenhuis om zijn administratie

mens vaak niet zo makkelijk te doorgronden zijn.

doen. BI-tools lenen zich dan weer meer tot het

van dure zorg. Business intelligence – op basis van
de analyse van gezondheidsdata – ondersteunt

zicht op verbanden en consequenties die voor de

toe hebt. Enkel wanneer we gezondheidsdata vlot

Ook dat is mogelijk dankzij de geslaagde inzet van

van toepassing was, geldt het daar vandaag

uitgaven van het ziekenhuis, met in een oogwenk

kunnen exploiteren, is natuurlijk dat je er toegang

geëxploiteerd in steeds meer nieuwe toepassingen.

gezegde altijd al bij uitstek op de gezondheidszorg

zorgt BI voor gedetailleerde rapporten over de

data’.

Al

belangrijke kern van waarheid. En hoewel het

van een ziekenhuis. Binnen finance, bijvoorbeeld,

Toegang verbeteren

Kennis uit data distilleren

clichés bevat ook dit aloude spreekwoord een

waarde binnen de zorgadministratie en het beheer

verder toenemen. Een fenomeen van exponentiële

groei dat ook wel bekendstaat onder de noemer ‘big

Voorkomen is beter dan genezen. Zoals alle

verder in de gezondheidsketen kunnen vermijden.

laat zorgverleners onder meer toe om steeds

voordoen of waar een epidemie kan ontstaan. Die

Zo zijn veel data in het algemeen niet of moeilijk
daar privacy- of securityoverwegingen aan ten

grondslag. Daarnaast is het puur technologisch
niet altijd even makkelijk om toegang te bieden tot

zogenoemde ‘legacy’ data, die opgeslagen zitten in
allerlei bestaande informatiesystemen.

voorspelbaarheid leidt ertoe dat zij veel accurater en
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Belangrijk is voorts dat alle betrokken professionals

professional als voor de burger.

uitwisseling van gezondheidsdata verhinderen - en

dan kunnen we de effectiviteit van de toegediende

initiatieven kunnen nog grote stappen gezet worden.

reikt de digitale ondersteuning van het zorgproces,

toegang hebben tot dezelfde, kwalitatieve data. Enkel
zorg, de verwerking van patiëntgegevens of de

opvolging van de facturatie verzekeren en verbeteren.
Dat overzicht ligt vaak al binnen handbereik.
Sommige

gedeelde

elektronische

medische

dossiers, bijvoorbeeld, bieden de gebruiker vandaag
al een geconsolideerd overzicht van alle belangrijke
gezondheidsinformatie.

Delen om te leren

Dat het loont om data vlotter toegankelijk te maken,
is stilaan toch een evidentie aan het worden. Om nog

meer uit onze data te halen, moeten we die echter
ook uitwisselbaar maken. In de zorgsector duiken
vandaag in hoog tempo diverse types van digitale

zorg- en zorgadministratieplatformen op die dat

soort diensten aanbieden. Naast platformen voor
patiënten die zelf allerlei medische informatie willen
verzamelen om hun eigen gezondheid te managen,

bestaan er bijvoorbeeld ook uitwisselingsplatformen
voor zorgverleners die gezondheidsdata tussen

Maar op vlak van integratie tussen alle bestaande

Doordat al die zorgplatformen naast elkaar bestaan
en opereren, blijft hun impact voorlopig beperkt. Ook

de informatiestromen van patiënten en zorgverleners
zijn nu nog grotendeels gescheiden. Dit vertaalt zich

helaas ook weer in minder mogelijkheden om nieuwe
digitale zorgdiensten te ontwikkelen. Zodra die twee
stromen bij elkaar komen, kan dat echter vlug

veranderen. In plaats van losstaande platformen en
toepassingen kunnen er dan geïntegreerde digitale

hoe geavanceerd ook, in veel gevallen niet voorbij
de grenzen van de eigen zorginstelling. En doet ze

dat toch, dan blijft die ondersteuning doorgaans een

regionaal of in het beste geval een nationaal gegeven.
Nochtans brengt de toenemende beschikbaarheid,
toegankelijkheid en mobiliteit van gezondheidsdata

een internationale gezondheidszorg met de dag
dichterbij.

zorgnetwerken ontstaan die de basis vormen voor

Meer én beter

van op afstand en op maat van de patiënt. In het

gezondheidszorg is het belangrijk om de kwaliteit

een coherente nieuwe dienstverlening op aanvraag,
ideale

daartoe

scenario

overal

implementeren
dezelfde

zorginstellingen

gestandaardiseerde

systemen, daarin ondersteund door de overheid.
Dat zal niet alleen de toegang tot de data en de
uitwisseling ervan bevorderen, het zal ook helpen om

de kosten voor de zorgverlening te beheersen of zelfs
te verlagen.

hun zorgorganisaties delen. Ook vanuit de overheid

In afwachting van die doorgedreven toekomstige

om gezondheidsdata te ontsluiten, zowel voor de

gewoon zelfs geografische beperkingen die de vlotte

zijn de voorbije jaren diverse initiatieven genomen

daarmee ook de digitale innovatie afremmen. Zo

systeemintegratie zijn het vaak nog institutionele of

Meer is ten slotte ook niet altijd beter. Zeker in de
en meer bepaald de betrouwbaarheid en veiligheid
van de groeiende volumes aan data grondig te
controleren. We moeten de data van onze patiënten

zowel robuust als traceerbaar maken. Dat is ronduit
essentieel, ook en vooral vanuit ethisch-juridisch
perspectief. De rol van de data-expert en de DPO

binnen de zorgsector zal naar de toekomst toe
cruciaal zijn. Zij moeten waken over het beheer en
de exploitatie van al die kostbare en gevoelige data.
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Cloud
Infrastructuur
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Hoe de
cloud ook de
zorgsector
ontzorgt

ICT-diensten afnemen via het internet, zoals je

Steeds meer data naar de cloud

het concept, en meteen ook de grote kracht, van

het zijn stuk voor stuk aanzienlijke uitdagingen voor

water tapt uit een kraan: dat is in een notendop
cloudcomputing. Waar dat water precies vandaan

komt, doet er uiteindelijk niet zo heel erg toe. Wat telt
is dat je het altijd en overal, zonder veel moeite, kunt
krijgen.

Meer ruimte voor innovatie

dat generieke deel van de infrastructuur voortaan

beperken tot een regierol. Zo komt er tijd en budget
vrij om zich toe te leggen op ICT-projecten die de

specifieke, typische werking van de eigen instelling
ondersteunen.

Doordat op het vlak van ICT de meeste aandacht

databeheer, vormen de motor achter die digitale

transformatie. Budgettaire beperkingen bieden

een bijkomende stimulans. Bij alle verandering

blijft er echter één constante: aan de veiligheid
van de patiënt en zijn data wordt niet getornd.

ontsluiten en delen van data is een van de grote
uitdagingen om aan die noden tegemoet te komen.

Zij willen meer en nauwer betrokken zijn bij de zorg.

ontzorgt ook de eigen ICT-afdeling. Die kan zich voor

Nieuwe noden, met name op het vlak van

ook binnen de samenleving als geheel. Het goed

hoeven zelf alvast minder te investeren in de

niet alleen een flinke besparing opleveren, het

zorginstellingen overstappen naar de cloud.

of veranderende noden binnen de sector, maar

Die vraag leeft niet enkel onder zorgverleners, maar

met het beheer ervan in de cloud onderbrengen,

hard- en softwaresystemen. Dat kan die ziekenhuizen

doet ook steeds meer ziekenhuizen en andere

de gezondheidszorg. Aan de basis liggen nieuwe

Ziekenhuizen die een deel van hun ICT-infrastructuur

aanschaf, het onderhoud en de vernieuwing van

Het veranderende zorglandschap van vandaag

Innoveren, optimaliseren en kostenefficiënter werken:

evengoed onder de nieuwe generatie patiënten.
Die nieuwe patiënten zijn beter geïnformeerd en

mondiger. Daarenboven zijn ze veeleisender: ze
willen altijd en overal toegang tot hun data via
gebruiksvriendelijke

toepassingen.

Die

moeten

bovendien veilig en eenvoudig raadpleegbaar

zijn op één platform. Almaar meer patiënten willen

tegenwoordig hun medische gegevens zelf online

kunnen raadplegen. Dergelijke toepassingen, die
datatoegang op afstand verschaffen, zijn mogelijk
door het gebruik van cloudcomputing.

in ziekenhuizen vandaag uitgaat naar operationeel

Even

Dat gebrek aan innovatiecapaciteit is nog al te

zorg en zorgadministratie. De ziekenhuizen krijgen

beheer, blijft er weinig tijd over voor innovatie.
vaak de achilleshiel van ICT-verantwoordelijken

in ziekenhuizen. En dat is des te jammer omdat
technologische innovaties, zoals cloudcomputing,

zich nu net ook kunnen vertalen in meetbare procesen efficiëntieverbeteringen. Die kunnen op hun beurt
ook weer reële en substantiële kostenbesparingen
opleveren.

goed

biedt

de

cloud

een

belangrijke

opportuniteit in de zoektocht naar een efficiëntere
steeds meer en ook steeds rijkere data te verwerken.

Zo bevat het elektronisch patiëntendossier (EPD)
een schat aan data die geregistreerd, verwerkt en

gevisualiseerd moet worden. Ook de vooruitgang op
het vlak van medische beeldvorming leidt ertoe dat

ziekenhuizen steeds zwaardere bestanden moeten
behandelen.

Elektronische

patiëntendossiers,

radiografieën, CT- en MRI-scans: de terabytes
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swingen als het ware de pan uit. De enorme

dat een permanente kwaliteitsbewaking van data

een correcte diagnose te kunnen stellen, maar de

met de doelstellingen van de organisatie. Het

toename van alle te verwerken data is essentieel om
beheerskosten ervan kunnen enorm oplopen. Steeds

meer ziekenhuizen kampen vandaag dan ook met
een ernstig capaciteitsprobleem waarvoor de cloud
een haalbare, flexibele en betaalbare oplossing
biedt.

Die gestaag aangroeiende hoeveelheid data moet
het ziekenhuis dan ook nog eens veilig opslaan
gedurende

een

op

beeldvorming

wettelijk

laat ziekenhuizen toe om categorieën van data te

onderscheiden en voor elke categorie vervolgens de
meest geschikte manier van opslaan te bepalen. Zo

kunnen en hoeven lang niet alle data naar de cloud

te gaan. Een ziekenhuis kan bijvoorbeeld evengoed

een deel van zijn data volledig extern opslaan, in

Data moet je classificeren
en

mogelijk maakt en dat die data ook in lijn houdt

bepaalde

termijn

de publieke cloud, en een ander deel in de hybride
cloud, waarbij een deel van die data gewoon op de
eigen lokale servers blijven staan.

bijhouden. Voor gegevens die betrekking hebben

Veiligheid primeert

bewaartermijn tien jaar. En voor medische informatie

het er echt op aankomt, zijn de digitale gegevens in

en

facturatie

bedraagt

die

uit het elektronisch patiëntendossier loopt dit zelfs
op tot dertig jaar na het laatste contact met de
patiënt. Bijzonder gevoelige medische gegevens

zijn bovendien onderworpen aan specifieke regels
en beperkingen met betrekking tot de plaats van
opslag.

Het delen van de informatie van een medisch dossier
vergt dan ook de noodzakelijke aandacht voor de

En wat met het beschermen van de gegevens? Als
een cloudomgeving makkelijker te beschermen dan
de gegevens die ziekenhuizen op papier bijhouden in

de fysieke opslagruimtes van hun gebouwen. Papier

is nu eenmaal een notoir kwetsbare informatiedrager,

eenvoudig en snel te vernietigen. En de ruimtes
waarin ziekenhuizen al dat papier opslaan kunnen
ook onder water lopen of in vlammen opgaan.

bescherming van vertrouwelijke gegevens.

Beveiligde toegang tot hun data in de cloud

Door data op te slaan in de cloud kan het ziekenhuis

van een natuurramp blijven garanderen. Ze kunnen

een

weldoordachte

datastrategie

bewandelen,

met de nodige aandacht voor databeveiliging,

datadeling en rechtenbeheer. Niet alle data zijn
immers gelijk. In de enorme massa aan medische
informatie zitten heel wat gegevens die minder of
helemaal niet zo gevoelig zijn. Ook vereisen niet alle

gegevens een snelle toegang. Daarom maken ook
ziekenhuizen steeds vaker werk van zogenoemde
‘data governance’: een concept voor databeheer

daarentegen, kunnen ziekenhuizen zelfs in het geval
diezelfde cloudomgeving immers ook aanwenden

om hun infrastructuur, of althans een deel ervan, te
ontdubbelen. Dat verhoogt de beschikbaarheid van
die infrastructuur en verbetert in het algemeen hun

bedrijfszekerheid in geval van nood. Last but not least
kunnen ziekenhuizen digitale gegevens die extern
gaan ook volledig versleutelen voor extra beveiliging,
zowel tijdens het transport over het netwerk als bij de
uiteindelijke opslag ervan.
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Artificial
Intelligence
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De
toegevoegde
waarde van AI

Ingeburgerd voor diagnostiek

digitale tweelingen te creëren, een soort virtueel

meer. Van fabrieken, over transportbedrijven tot

manier een kijk op zijn actuele gezondheid en het

Artificiële intelligentie (AI) is al lang geen sciencefiction
overheden: overal bevinden zich AI-toepassingen die

routineprocessen slimmer en efficiënter maken. De

evenbeeld van elke patiënt. De patiënt krijgt op die
effect daarop van veranderingen in zijn levensstijl.

technologie is de hypefase al lang voorbij. Ze maakt

Het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg

meer deel uit van de dagelijkse werking. Binnen de

AI speelt een rol in de transitie van zorg binnen de

ook binnen de ziekenhuiswereld hoe langer hoe
zorg loopt radiologie voorop wat de adoptie van AI

betreft. Diagnosestelling en medische beeldvorming

zijn domeinen waartoe de technologie zich optimaal
leent. Ze analyseert foto’s en scans aan de hand

van algoritmes, gevoed door enorme hoeveelheden

data en combinaties van informatie, kenmerken en
uitkomsten. Bovendien zijn die algoritmes zelflerend,

wat hen in staat stelt om almaar betere en exactere
voorspellingen en resultaten aan te reiken. De

vormt vandaag een belangrijke beleidsdoelstelling.
ziekenhuismuren naar zorg binnen een persoonlijke
context. Een mogelijkheid bestaat erin om parameters

zoals hartslag, bloeddruk, ademhalingsfrequentie

en longvolume in een thuisomgeving op te volgen
en aan de hand van artificiële intelligentie nieuwe
verbanden en inzichten te genereren, waardoor

de preventie verbetert, zonder dat daartoe een
langdurige opname vereist is.

bevindingen bij het opsporen van afwijkingen in

Artificiële intelligentie staat ziekenhuizen ook bij met

bevredigend en in lijn met de precisie van individuele

doorzoeken van declaratiedata of het toewijzen van

röntgenfoto’s, CT-scans en MRI’s zijn vandaag zeer
experts. Alleen ‘leest’ AI data veel sneller dan een
mens. Ze helpt radiologen bijgevolg om efficiënter te

werken, fungeert als een tweede paar ogen en helpt

hen zelfs om bestralingszones exacter te definiëren,
waardoor de kwaliteit van de zorg toeneemt.

een ‘slimme’ bepaling van personeelsbehoeftes, het
het kamertype in functie van de zorgnoden van de
patiënt. Wereldwijd maken ‘slimme’ chatbots hun
intrede binnen het ziekenhuiskader. Ze scheppen op

basis van de interactie met de patiënt een beeld van
zijn mentale en emotionele gezondheid of sturen de

instroom van patiënten aan de hand van de door

Artificiële intelligentie (AI) kent almaar meer

Brede waaier van mogelijkheden

het potentieel om een antwoord te bieden op de

ligt, biedt AI kansen om nog veel andere aspecten

Maar

De technologie heeft de kracht om aan de hand van

toegevoegde waarde bieden. Zo kan via slimme

toepassingen in de medische wereld. Ze heeft

uiteenlopende grote uitdagingen van vandaag

en morgen, zoals een wijzigende zorgnood, een
efficiëntere werking en financiële draagbaarheid.
Tegelijk gaat ze gepaard met juridische en
ethische vraagstukken.

Waar de focus vandaag vooral op diagnostiek

binnen het zorgproces van de patiënt te verbeteren.
historische gegevens van grote groepen patiënten

een ziekteverloop in te schatten. Ziekenhuizen
wenden diepgaande data-analyse al aan om

hem omschreven symptomen aan.
ook

in

de

ziekenhuisadministratie

en

ter ondersteuning van de logistiek kan AI een
algoritmes

aan

voorraadoptimalisatie

gedaan

worden door data uit de medische dossiers, de

plannings- en andere administratieve pakketten
HET NIEUWE NORMAAL IS DIGITAAL • 21

ZORGI
aan elkaar te koppelen. AI kan een toegevoegde

aan transparantie. Wanneer een AI-systeem een

van de financiële gegevens van het ziekenhuis.

moeilijker kunnen duiden tegenover zijn patiënt. Om

waarde bieden bij het monitoren en analyseren

Het algoritme kan voortdurend op zoek gaan naar
opvallende cijfers in de boekhouding en kan op die

bepaalde diagnose stelt, zal de arts die vaak

de weg naar nieuwe jobs, gelinkt met de interactie
tussen de arts en het algoritme.

een antwoord te bieden op die bekommernissen, is
het belangrijk om in zee te gaan met een leverancier
van uw systemen verzekert.

Artificiële intelligentie, machine
learning en deep learning

Dat AI een veelbelovende ontwikkeling is, staat

AI-systemen zijn vaak zelflerend en trekken lessen uit

wetenschap die zich bezighoudt met het creëren

op grote schaal in de zorg uit te rollen, stippen we

onbewuste vooringenomenheid of bias, dan heeft dat

manier proactief problemen gaan signaleren.

Data als voorwaarde

buiten kijf. Om de technologie veilig, verantwoord en
verschillende aandachtspunten aan.

De kwaliteit van de verbanden die AI legt, is

afhankelijk van de kwaliteit van de data waarop
het algoritme zich baseert. Hoe groter en rijker de

data, hoe verfijnder de analyse. Qua dataomvang

bevindt de ziekenhuissector zich in een bevoorrechte
positie, aangezien binnen elke voorziening een
enorme

hoeveelheid

aan

informatie

circuleert.

Organisaties die erin slagen om die gestructureerde

en ongestructureerde data efficiënt te bewaren en
te verwerken, halen er een maximaal voordeel uit.

In veel gevallen is het anonimiseren van die data
omwille van privacyredenen noodzakelijk. Data
governance en privacy gaan dus hand in hand.

Ethische vraagstukken

AI brengt ook in de zorgsector enkele ethische

vraagstukken met zich mee. Wie is er verantwoordelijk
voor een besluit wanneer een algoritme het

niet bij het rechte eind heeft? Mag de arts het

behandeladvies van een computer (deels) negeren?

En wie controleert de uitkomsten van de verbanden
die AI legt? Een andere bezorgdheid is een gebrek

die de nodige ondersteuning biedt en de continuïteit

de beschikbare datasets. Bevat die informatie een

uiteraard ook gevolgen op de resultaten. Wanneer
de ingevoerde gegevens zich vooral toespitsen
op resultaten bij jonge mensen, legt de software

misschien wel foute verbanden bij oudere patiënten.
Het omgekeerde geldt uiteraard ook: de analyse van
een AI-algoritme biedt een tegengewicht voor de
routinematige beslissingen van de bevoegde arts.

Arts versus machine?

Het heeft er alle schijn van dat artificiële intelligentie

Artificiële intelligentie (AI) is de overkoepelende
van machines die een zekere vorm van intelligentie
vertonen.

Machine learning is een onderdeel van AI dat zich
toespitst op technieken waarmee computers en

systemen bijleren op basis van ingevoerde data en
patronen.

Deep learning is een complexe vorm van machine

learning, die bestaat uit algoritmes die het mogelijk
maken om computers te trainen door blootstelling

van meerledige neutrale netwerken aan enorme
hoeveelheden data.

in de toekomst nog meer taken van de artsen en

specialisten zal overnemen. De snelheid van de

machine overstijgt die van de mens, terwijl op
het vlak van nauwkeurigheid reuzensprongen zijn

gezet. Gezien de ethische vraagstukken en de
grote specificiteit van elk patiëntendossier gaat het
allerminst om een strijd tussen mens en machine.

Integendeel, de expertise, ervaring en affiniteit van de

arts genereren samen met de kracht van artificiële
intelligentie een kruisbestuiving, die zowel de patiënt

als de geneesheer en de ziekenhuisvoorziening ten

goede komen. De zorg, een sector waarin de mens

centraal staat, etaleert dus net hoe AI en menselijk
denken compatibel werken. Bovendien opent AI
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Klantgerichtheid
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Zorg blijft
mensenwerk

De introductie van nieuwe, digitale technologieën

is verbeterd. Bovendien heeft het gebruik van het

zorgverlening een pak efficiënter gemaakt. Daardoor

teruglopen.

in ziekenhuizen en andere zorginstellingen heeft de

is de productiviteit van onze zorgverleners vandaag
gevoelig

gestegen.

Dat

was

ook

noodzakelijk,

aangezien de sector zoals bekend met een chronisch
personeelstekort kampt.
De

uitdaging

is

echter

dat

diezelfde

digitale

vernieuwingsgolf de zorgverlening vaak ook een stuk

afstandelijker heeft gemaakt. En dat laatste mag u
gerust letterlijk nemen. Zo is de fysieke afstand tussen

zorgverlener en patiënt, om maar iets te noemen,
in de loop der jaren alleen maar vergroot. Mensen

verblijven minder lang in het ziekenhuis. Opvolging
van chronisch zieken gebeurt deels op afstand.

Teleconsultaties kenden door de Corona-epidemie
een doorbraak.

Het EPD: hoeksteen van de
hedendaagse zorg
Technologie brengt ongelofelijke kansen mee
voor de gezondheidszorg. Maar de sector is niet

vrij van paradoxen. Terwijl nieuwe technologie
de kwaliteit van de zorg in onze ziekenhuizen

steeds verder verbetert, lijkt de kwaliteit van

het patiëntencontact door het gebruik van die
technologie net achteruit te gaan. Gelukkig duikt er

stilaan andere technologie op die de balans tussen
mens en machine opnieuw in evenwicht brengt.

De menselijke warmte mag nooit verdwijnen uit de

zorg. Technologie is een aanvulling van de mens in
de zorg. Geen vervanger.

De uitrol van de elektronische patiëntendossiers

in ziekenhuizen betekent een enorme stap voor de
informatiedeling binnen het ziekenhuis. Niet alleen

EPD het aantal menselijke fouten gevoelig doen

Voor verbetering vatbaar
Ondanks

al

die

zichtbare

troeven

blijken

zorgverleners, en met name artsen, in de praktijk

niet altijd onverdeeld gelukkig met de impact die het
elektronisch patiëntendossier tot dusver op hun werk
heeft gehad. Zo vindt meer dan een derde van de

artsen dat het gebruik ervan de communicatie met
de patiënt net eerder verstoort en bemoeilijkt . En het
leidt al evenmin tot meer werkplezier of een grotere

jobtevredenheid, zo betreurt één op de drie artsen.
Meer dan vier op de tien artsen klagen zelfs dat het

hun werk vertraagt en hun productiviteit afremt. Deze
bedenkingen nemen niet weg dat een meerderheid

van de artsen het elektronisch patiëntendossier wel
degelijk waardevol blijft vinden. Zo onderschrijven zes

op de tien artsen de stelling dat het gebruik ervan

tot een betere patiëntenzorg leidt. En twee op de drie
huisartsen zijn best tevreden over hun huidige EPDsysteem.

voor de zorgverleners, maar ook voor de patiënt zelf,

Hoewel

telkens opnieuw zijn verhaal moet doen. Alles wat die

nog voor verbetering vatbaar. Niet alleen de

die bij een doorverwijzing naar een andere arts niet

andere arts absoluut moet weten over de patiënt, zit
in principe al in dat EPD vervat.

In die zin is de communicatie tussen zorgverlener
en patiënt er duidelijk op vooruitgegaan sinds de

invoering van dat elektronisch patiëntendossier.

Zoals ook de communicatie en samenwerking
tussen de verschillende zorgverleners onmiskenbaar

het

EPD

voor

veel

zorgverleners

een

onmisbaar instrument is geworden, is het duidelijk
gebruikers, ook de EPD-leveranciers zelf zijn zich daar

maar al te zeer van bewust. Vooral de afstand die
tussen zorgverlener en patiënt is ontstaan als gevolg

van de doorgedreven digitalisering van de laatste

jaren is ook de EPD-ontwikkelaars niet ontgaan. Zo
blijkt uit onderzoek dat artsen, ook wanneer ze een

patiënt aan het onderzoeken zijn, de helft van de
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tijd met hun gezicht naar een scherm gericht staan,

meer, zoals in het voorbeeld hierboven, door het

worden genomen. En wat de medische software

vergroten. Zorgverleners vragen gebruiksvriendelijke

terwijl ze door allerlei elektronische taken in beslag
ook is die artsen gebruiken, voor elk uur dat zij

persoonlijk met een patiënt doorbrengen, moeten
ze tegenwoordig ook nog eens ongeveer twee uren

aan computerwerk besteden. Er is dus nog werk
aan de winkel om de gebruiksvriendelijkheid van
digitale pakketten dusdanig te verbeteren zodat

elke individuele zorgverlener maximaal ondersteund

wordt en tijd vrij krijgt om aandacht te schenken aan
de patiënt.

gebruiksgemak van de aangeboden oplossingen te
oplossingen die hun maximaal ondersteunen. Daarin

verschilt de sector niet wezenlijk van andere sectoren,
wel integendeel. Ook artsen en zorgverleners zijn
het intussen gewoon om privé met de modernste

applicaties te werken op hun smartphone en andere
intelligente toestellen. Die handige apps zijn visueel

heel aantrekkelijk en uiterst eenvoudig in gebruik:
kwaliteiten van consumenten-IT die we vandaag ook
van de IT-toepassingen op ons werk verwachten. Die

uitdaging moeten softwareleveranciers aangaan.

Technologie biedt uitkomst

Technologie heeft een probleem gecreëerd en, zoals
dat wel vaker gaat, zal (andere) technologie het

Want ook zorgverleners zijn uiteindelijk consumenten.
En niet te vergeten: mensen.

probleem in kwestie ook wel weer oplossen. Zo zijn
er vandaag al nieuwe oplossingen op de markt die

de zorgverlener weer dichter bij de patiënt weten

te brengen. Door geavanceerde technologie voor
spraakherkenning en -verwerking te verrijken met

artificiële intelligentie is het bijvoorbeeld mogelijk

om patiëntendossiers meteen ter plekke al, in de
onderzoeksruimte van de arts, automatisch te laten

aanmaken of aanvullen. Typen, zoeken of wachten

is daarbij niet langer nodig: de arts kan gewoon
zijn stem gebruiken, wat het werken met een EPD

veel eenvoudiger maakt. Dergelijke technologische
optimalisaties

kunnen

een

enorme

tijdswinst

opleveren en de administratieve taken van de
zorgverlener drastisch beperken.
De

administratieve

werkdruk

van

artsen

en

andere zorgverleners verlichten is een belangrijke

uitdaging voor EPD-leveranciers. Dat kan onder
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