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Conclusie 
 

De zorgmarkt verandert in sneltreinvaart. Dat stelt nieuwe eisen aan zorg 

verlenende organisaties en hun serviceniveau. Richting zowel cliënten als 

geldverstrekkers moeten zij zich beter onderscheiden. Nieuwkomers in de zorg 

hebben inmiddels bewezen welke grote bijdrage slimme IT en communicatie 

hieraan levert. Maar bij veel organisaties ontbreekt een heldere visie.  

 

 

De traditionele zorgoplossingen voldoen niet aan bovenstaande eisen en sluiten 

niet aan bij de moderne zorgverlening. Ze zijn niet flexibel, kostbaar en niet 

ontwikkeld voor het geven van adequate antwoorden op de huidige uitdagingen 

van zorginstellingen.  

 

Toekomstige investeringen in zorgcommunicatie moeten aan bovenstaande 

uitgangspunten voldoen. Alleen dan bouwt de organisatie daadwerkelijk aan 

flexibiliteit en aan een organisatie die zich bovendien onderscheidt door de 

toegevoegde waarde die slimme ICT-technologie levert.  

  

Die visie is echter broodnodig. Bestuurders en ICT-managers moeten een 

strategie ontwikkelen waarin zij gemakkelijk en efficiënt locatie-onafhankelijke 

zorg kunnen verlenen en aanbieden en kunnen inspelen op veranderingen in 

de toekomst. In een dergelijke visie staan drie elementen centraal:  

 

- Zorgcommunicatie moet gebaseerd zijn op open IP-standaarden. Dat 

maakt het verbinden van diverse functies eenvoudig en drukt de 

tarieven;   

- Eén toestel moet alle communicatie kunnen afhandelen. Dat 

vereenvoudigt en veraangenaamt de zorgverlening voor zowel 

cliënten als verzorgend personeel; 

- Alle contact via beeld, alarmering of telefoon tussen medewerker en 

cliënten verlopen het beste via één systeem. Dat vergemakkelijkt het 

beheer en de exploitatie.  
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Inleiding:  Ontwikkeling in de markt  
  

De zorg in Nederland verandert grondig. Contouren van die veranderingen zijn 

steeds beter zichtbaar. De overheid wil toe naar meer transparantie. In 

toenemende mate is de toegevoegde waarde van behandelingen de basis voor 

zorgafspraken. Hoe zorg je er als zorgaanbieder voor dat je bezig bent met de 

juiste dingen? Dat de mensen in een organisatie zich bezighouden met relevante 

zaken en dat die op een doelmatige manier worden uitgevoerd? Dat de geboden 

zorg intramuraal en extramuraal van hetzelfde niveau is, nu de cliënt steeds 

minder vaak in een instelling kan verblijven?   

 

De veranderende omgeving dwingt ICT-managers en bestuurders na te denken 

over de toekomst van de organisatie en de zorgcommunicatie. Dat is lastig, want 

de waan van de dag regeert en vaak zitten organisaties ‘vast’ aan in het verleden 

gemaakte keuzes. Een visie op goede en moderne zorgcommunicatie is cruciaal 

voor een onderscheidende positie in de markt en voor een hoge efficiency. 

Bovendien is het noodzakelijk om tegemoet te komen aan de verwachtingen van 

de cliënt.  

 

De uitdagingen voor ICT-management  
  

Onderzoek onder ICT-managers van VVT-instellingen brengt de volgende  

uitdagingen aan het licht:   

 

- Het kunnen bieden van plaats onafhankelijk zorg  

Door de gevolgen van scheiding zorg en wonen moeten 

communicatiesystemen zorgondersteuning kunnen bieden aan cliënten in 

en buiten de instelling. Ook moet het systeem beschikken over de flexibiliteit 

om op zorglocaties die worden afgestoten zorgondersteuning te bieden 

zonder hoge investeringen. 

 

- Meer flexibiliteit nodig voor integratie van nieuwe toepassingen  

Communicatiesystemen moeten nieuwe zorg ondersteunende faciliteiten 

eenvoudig kunnen integreren (videoconsult , nachtbewaking op afstand, 

integratie met ECD) en daarmee tegemoetkomen aan verwachting van 

cliënten en maatschappij. 

 

- Exploitatiekosten van systemen moeten omlaag   

Budgettaire keuzes binnen VVT (en GGZ) vereisen een flexibel en eenvoudig 

beheer van nieuwe generatie zorgcommunicatie. Tegelijkertijd moeten de 

exploitatiekosten sterk omlaag. 
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- Efficiëntere inzet van verplegend personeel met ondersteuning van ICT  

ICT is verantwoordelijk voor een betere en doelmatige uitvoering van een 

aantal zorgtaken. De juiste zorgcommunicatie en domotica zorgen voor 

slimmere werkmethoden, betere bereikbaarheid en geen hinder van 

onnodige bijzaken. Dat vereist bovenal gebruikersvriendelijke, 

laagdrempelige oplossingen.     

 

Een visie is nodig voordat de organisatie bovenstaande vraagstukken kan 

aanpakken. Ad hoc-investeringen zijn namelijk verspillend. Investeringen in 

ICT en domotica moeten direct bijdragen aan de toegevoegde waarde die 

overheid, verzekeraars, personeel en ‘last 

but not least' cliënten van uw organisatie 

verwachten. 

 

Formuleer de juiste visie op 

communicatie en domotica 
 

Bestuurders van zorgorganisaties hielden zich 

in het verleden niet of nauwelijks bezig met het 

formuleren van een visie op de manier waarop 

(zorg-) communicatie zou moeten plaatsvinden. 

We zien echter dat nieuwe zorgverleners door 

de slimme inzet van ICT toegevoegde waarde 

bieden. Zij groeien snel, ten koste van 

traditionele zorgaanbieders. Bestuurders zijn 

dan ook  steeds nadrukkelijker betrokken bij de 

formulering van een betaalbare, flexibele ICT-infrastructuur.  

 

In het formuleren van een visie op efficiënte zorgcommunicatie moeten 

bestuurders zich een aantal belangrijke vragen stellen:   

- Aanpassingsvermogen  

Zijn de systemen die we gebruiken voor de ondersteuning van het 

zorgproces wendbaar genoeg? Kunnen we hiermee zonder hoge kosten 

inspelen op toekomstige veranderingen in serviceverlening?   

- Relatie met stakeholders  

Cliënten kiezen op basis van toegevoegde waarde. Hoe onderscheiden we 

ons in het contact met cliënten, 1e lijn en mantelzorgers, ook als deze in 

steeds belangrijkere mate buiten de instelling verblijven?   

- Binding met personeel  

Het aantrekken van gekwalificeerd zorgpersoneel wordt in de toekomst 

steeds moeilijker. Kunnen we bestaande en nieuwe medewerkers de 

werkomgeving bieden waarin ze het best tot hun recht komen en hun 

zorgtaken optimaal kunnen uitvoeren?  

 

Nieuwkomers winnen terrein door 

toegevoegde waarde  

 

Nieuwkomers winnen marktaandeel 

omdat ze zich onderscheiden. Een 

goed voorbeeld is  Buurtzorg. Deze 

thuiszorgorganisatie werkt met 

zelfsturende wijkteams.  

Verantwoordelijkheden leggen zij 

zoveel mogelijk bij het team en de  

bereikbaarheid van teams 

organiseren zij slim. Dat verlaagt de 

operationele kosten en verkort de 

communicatielijnen met cliënten.  
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- Lagere exploitatie van middelen?  

Hoe zorgen we voor structureel lagere exploitatiekosten van 

communicatiemiddelen en hoe behoud ik voldoende onafhankelijkheid ten 

opzichte van mijn leveranciers?   

 

In onze ogen komen in de blauwdruk van een toekomst vast 

communicatie/domotica-aanpak minimaal de volgende drie elementen terug:  

open standaarden, integratie van functies en gebruikersgemak 

 

Open systemen: IP en SIP als uitgangspunt  
  

Digitale communicatie verloopt tegenwoordig steeds meer via IP (Internet 

Protocol). Het voordeel van IP-communicatie is het gebruik van één technologie 

waarop de diverse communicatiemiddelen zijn aangesloten. Daardoor kunnen 

bijvoorbeeld telefonie, video, alarmering en ook bellentableaus aangesloten 

worden op één IP-netwerk.   

 

Voor een probleemloze communicatie tussen communicatiemiddelen is de SIP-

standaard ontwikkeld. SIP is de afkorting voor Session Initiation Protocol. SIP is 

een open standaard, ondersteund door moderne fabrikanten. Daardoor is de 

technologie klaar voor de toekomst. Zo zijn er volop mogelijkheden om ook 

domotica-apparatuur via IP aankoppelbaar.   

 

Met een ‘SIP-blauwdruk’ als uitgangspunt investeert een organisatie in open 

technologie. Bovendien neemt het zo geleidelijk aan afscheid van een veelvoud 

van gesloten systemen die qua beheer en functionaliteit niet aansluiten op de 

vragen van zorgorganisaties.   
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De kracht ligt in het integreren van verschillende 

functies  
  

In een traditionele omgeving worden verschillende zorg ondersteunende 

communicatiefuncties los van elkaar aangeboden. Zo is er een meldbank voor 

patiëntenalarm, een PZI-installatie voor brand- of inbraakalarm, een 

telefooncentrale, deurintercom, enzovoorts. Dat is in vele opzichten niet handig 

en onnodig kostbaar.   

 

Een modern zorgcommunicatie systeem routeert en integreert 

locatieonafhankelijk componenten als alarmering, video, spraak of 

toegangscontrole op basis van SIP. 

 

 

 

Eén systeem dat verschillende vormen van communicatievorm ondersteunt, 

biedt de flexibiliteit nieuwe ondersteuningsvormen in de toekomst eenvoudig 

toe te voegen. Denk aan beeldcommunicatie met cliënten, extramurale zorg met 

behulp van domotica.  

 

 

De waarde van beeldcommunicatie  

  

Cliënten van Aafje in Rotterdam hebben sinds geruime tijd een beeldtelefoon 

in hun appartement ter beschikking. Met deze telefoon kunnen ze niet alleen 

(beeld-) bellen of toegang verlenen aan bezoekers. Ook maakt het overleg met 

het zorgpersoneel mogelijk en kunnen zij een alarmsignaal geven. In een 

evaluatie geeft ca. 60% van de cliënten aan niet meer zonder beeldtelefoon te 

willen. En het zorgpersoneel loopt ca. 15%  minder op en neer naar cliënten, 

omdat ze via de beeldtelefoon eenvoudige vragen van klanten kunnen 

beantwoorden.  
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Gebruikersgemak is bepalend  
  

Zorgpersoneel wil zich richten op het verlenen van zorg. Naarmate de 

hoeveelheid ICT en domotica toeneemt, neemt het animo voor een goed 

gebruik af. Tenzij het iets oplevert in de vorm van slimmer werken of betere 

ondersteuning. Doorslaggevend in het introduceren van extra domotica is 

gebruikersgemak voor zorgverleners (en uiteraard cliënten). 

 

 

Het resultaat: hoge investeringskosten en beperkte acceptatie door de 

gebruikers. Het gebruikersgemak sluit immers niet aan op de behoefte van het 

personeel.   

 

Een modern zorgcommunicatiesysteem biedt alle diverse functies (telefoon, 

alarm, beeld) op één toestel aan. Dat kan een beeldtelefoon of PC op de 

teampost zijn of op een smartphone of tablet van de ambulante medewerkers, 

wijkverpleging of arts. Met een simpele gebruikersinterface kan elke gebruiker 

direct aan de slag op het toestel dat het best bij hem past. Dit verhoogt de 

acceptatie en de productiviteit van medewerkers direct. De gebruikers zijn 

vooral veel meer bereid de geboden functies ook daadwerkelijk te gebruiken. 

 

  

Een belangrijk aspect van een modern en open systeem is dat alle 

communicatie op één apparaat plaatsvindt. Nu zien we dat zorgverleners vaak 

met meerdere apparaten moeten rondlopen. Denk aan een DECT-toestel, 

pieper, portofoon en mogelijk ook nog een smartphone of tablet. Dit resulteert 

in vele nadelen en slecht gebruik van apparatuur. Denk daarbij aan:   

 

- Toestellen die worden vergeten;  

- De bediening is te lastig, omdat niet iedere gebruiker goed weet hoe 

al die afzonderlijke apparaten werken;  

- De functionaliteit van de diverse toestellen is beperkt. 

Alle  communicatie op één toestel  

 

Zorgorganisatie Attent is voorstander van het principe dat alle communicatie 

voor zorgpersoneel op één apparaat wordt afgehandeld. Medewerkers 

hebben een draagbare telefoon waarmee ze bellen, alarmen van cliënten 

opvolgen en stil alarm (brandalarm) afhandelen. Ook BHV-functies zijn 

mogelijk, evenals toegangscontrole. Dus niet een pieper, telefoon en een 

portofoon op zak maar alles op één makkelijk te bedienen toestel.  
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Maar de mogelijkheden van een ‘one device’-concept gaan verder. De 

beschikbaarheid van de medewerker kan bepaald worden aan de hand van het 

werkrooster. Is iemand niet ingeroosterd, dan routeren oproepen naar een 

alternatieve bestemming. Ook kan op basis van locatiegegevens van een 

medewerker een telefoongesprek van een cliënt wel of niet worden 

doorgegeven. Gesprekken van cliënten komen dankzij dit soort mogelijkheden 

altijd op de juiste plek terecht. Ongeacht waar een medewerker zich bevindt.   

 

 

 

Privé en zakelijk lopen voor veel mensen steeds meer door elkaar. Het scheiden 

van privé-oproepen en zakelijke gesprekken is daarom een must. Een goede 

oplossing zorgt voor een correcte scheiding van zowel de kosten als de 

bereikbaarheid op één toestel. Daarmee kan een medewerker met slechts één 

toestel alle zorgcommunicatie met cliënten en collega’s snel en effectief 

afhandelen.  
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Xelion: vernieuwer in zorgcommunicatie  
 

Xelion uit Delft ontwikkelt communicatieoplossingen en biedt deze al meer dan 

15 jaar aan in de Nederlandse en Britse markt. Xelion 6 is een 

communicatiesysteem dat diverse soorten berichtenverkeer integreert. Het 

maakt niet uit of via een PC, tablet, smartphone of bureautelefoon wordt 

gecommuniceerd. De gebruiker is altijd verbonden met het systeem. 

Beschikbaarheidsinformatie, agendabeheer of integratie met 

cliëntinformatiesysteem zijn opties die medewerkers efficiënter laten werken en 

betere service aan cliënten mogelijk maken.   

 

Xelion is diverse malen verkozen tot beste VoIP/telefonie-oplossing in de 

Nederlandse markt. Daar zijn een aantal goede redenen voor:  

- Functioneel compleet  

Xelion is een platform dat standaard alle vormen van communicatie in zich 

herbergt. Extra functies zijn eenvoudig te activeren op het systeem.  

- Open standaarden  

Xelion is gebaseerd op open standaarden. Daardoor zijn organisaties nooit 

afhankelijk van één leverancier. Dat geeft maximale keuzevrijheid. Nu en in 

de toekomst.  

- Kennis en support dichtbij  

Alle ontwikkeling en support vindt plaats in Nederland. In dialoog met onze 

gebruikers en kennispartners ontwikkelen we zorgcommunicatie die 

naadloos aansluit op de veranderingen in de maatschappij.   

- Altijd beschikbaar  

Xelion oplossingen zijn betrouwbaar en onze service organisatie is 24/7 

beschikbaar om systemen proactief te monitoren en storingen op te lossen. 

Dat resulteert in gegarandeerd hoge beschikbaarheid, inclusief duidelijke 

service levels.  

- Lagere exploitatiekosten  

Door eenvoudige beheertools en een licentiemodel waarin alle functies 

standaard zijn inbegrepen worden veel onnodige kosten voorkomen. Dat 

resulteert in 30 tot 40 procent lagere exploitatielasten dan traditionele 

oplossingen.  

  

Sinds enkele jaren is het Xelion-platform beschikbaar als 

zorgcommunicatiesysteem. Het is het eerste systeem in Nederland waar alle 

zorgcommunicatie (zusteroproep, deuropening, intercom, videobellen, 

alarmering en telefonie) via één centraal systeem wordt afgehandeld.   

 

Xelion is diverse malen verkozen als beste VoIP-oplossing in de Nederlandse 

markt. Inmiddels wordt het Xelion ingezet binnen duizenden organisaties en in 

diverse ‘care’ segmenten. Nieuwsgierig naar wat Xelion voor uw organisatie kan 

doen? Neem contact met ons op en we vertellen u graag meer.  
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