
…brings concepts to life

Het ziekenhuis als persoonlijke 
assistent
Letty Kil 

Manager gezondheidszorg
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Ontwikkelingen in de zorg

Ziekenhuizen specialiseren

Algemene ziekenhuizen verdwijnen

Huisartsenposten nemen taken over 

van ziekenhuizen Patient centrale zorg

Zorg moet Goedkoper en Beter
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Wij geloven dat 

ziekenhuizen slim 

genoeg kunnen zijn om 

medici te ondersteunen.

En hun patiënten te 

genezen.
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Hoe snel kunnen ontwikkelingen gaan?
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Internet of too many Things

• Veel applicaties, veel interfaces

• Veel leveranciers, veel lekken

• Veel stand-alone oplossingen

• Veelvoud aan netwerken

Integration of Things

• Geïntegreerde smart functionaliteit

• Eén gebruikersinterface

• Eén veilig netwerk

• Perfecte oplossing voor vandaag, 

slim genoeg voor morgen

SMART 
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Het ziekenhuis als

jouw personal 

assistant

Het ziekenhuis als

jouw personal 

assistant

Het ziekenhuis als

jouw personal 

assistant

maar een

gebouw dat

actief de 

processen

ondersteunt

maar een

gebouw dat

actief de 

processen

ondersteunt

maar een

gebouw dat

actief de 

processen

ondersteunt

Geen gebouw

gevuld met 

gadgets, 

Geen gebouw

gevuld met 

gadgets, 

Geen gebouw

gevuld met 

gadgets, 

Het Smart Hospital netwerk dat elke smart applicatie ondersteunt

Nu… en in de toekomst
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Ontzorging en 

verbetering 

van 

zorgproces

Waar is 

mijn patiënt 

nu echt?

Voor-

bereiding

is optimaal

Altijd 

inzichtelijk 

WAT, WAAR 

met WIE

moet worden 

gedaan

Benodigd-

heden

gevalideerdBenodigd-

heden 

aanwezig 

Minder 

zoekwerk, 

minder 

calamiteiten

Ontzorging

t.a.v. 

compliance

Meer tijd 

voor 

zorg

Minder 

fouten

Inzicht in 

patiënten-

stromen

Beter logistiek 

management

Makkelijker 

plannen

Waarde voor de specialist
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Opereren met alle

apparatuur. 

Gevalideerd.

Altijd
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Overzicht 

benodigde 

apparatuur en 

mensen per 

behandeling

Automati-

sering van 

administratie

De juiste info 

bij de juiste 

patiënt op 

het juiste 

moment

Real-time 

inzicht in 

patiënten-

stromen

Minder 

zoeken

Oplossen van 

bottlenecks in 

planning en 

stromen

Zichtbaar 

display met 

alle assets 

gevalideerd

Patiënt en 

behandeling 

gevalideerd

Real-time 

vinden van 

assets in 

overzichtelijke 

interface

Verdere 

automati-

sering van 

administratie 

Verhoogde 

veiligheidMinder 

administratie

Meer tijd voor 

zorg

Waarde voor de verpleegkundige
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Waarde voor het management

Automated

compliance

Informatie 

beschikbaar 

t.b.v. LEAN-

analysis

Dashboards 

met:

Inzicht 

performance 

& efficiency

Benutting 

assets en 

devices
% tijd die 

een zorg-

professional 

aan zorg 

besteedt

Verbeterde 

asset 

administratie 

(geen 

“papieren” 

werkelijkheid)

Inzicht in 

verbeterde 

logistiek

Optimale 

benutting 

assets, inclusief 

status, locatie 

en forecast

Minder 

no-shows

Aantoonbare 

validatie van 

apparatuur 

en processen

Betere kwaliteit 

administratie en 

compliance 

tegen lagere 

kosten

Makkelijker 

keurmerken 

behalen

Beter inzicht 

in 

bewegingen 

patiënt

Makkelijker 

ziekenhuis 

inrichten op basis 

van 

daadwerkelijke 

bewegingen

Hogere 

veiligheid en 

efficiëntie
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Waarde voor de patiënt

Zichtbaar 

display met 

alle assets 

gevalideerd

Patiënt en 

behandeling 

gevalideerd

Gevoel van 

vertrouwen

Geen 

gezoek

Wachttijd

en 

inzichtelijk

Veiligheid en 

efficiëntie
Verhoogd 

vertrouwen 

in het 

ziekenhuis

Verhoogd 

vertrouwen in 

de Medische 

Professionals

Meer 

aandacht 

voor jou

Wachttijd

en 

inzichtelijk

Displays met 

juiste ingreep 

en scores voor 

kwaliteit 

ingreep 
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