Data analytics
voor de ouderenzorg
Betere stuurinformatie
en minder
registratiedruk
THE BEST
OF ICT WITH A
HUMAN TOUCH

Axians levert al jaren ICT oplossingen voor het genereren
van betrouwbare stuurinformatie aan bestuurders en
controllers in verschillende zorgdomeinen. Deze data
geven inzicht in complexe zorg- en bedrijfsprocessen en
maken het makkelijker om te sturen op een verbetering
van kwaliteit en het bedrijfsresultaat. Naar aanleiding
van goede resultaten in de gehandicaptenzorg, de ggz
en de jeugdzorg heeft Axians een vergelijkbaar product
ontwikkeld voor de ouderenzorg. Daar kan het niet alleen
bijdragen aan efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering in
een snel veranderende omgeving, maar ook aan een betere
kwaliteit van zorg. Met daarnaast een verlaging van de
registratiedruk voor de medewerkers.
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HERVORMINGEN IN DE OUDERENZORG
De ouderenzorg heeft de afgelopen jaren grote veranderingen
doorgemaakt. Vooral in de verpleeghuizen is dit duidelijk zichtbaar.
Pas wanneer iemand niet langer thuis kan blijven wonen omdat
hij te intensieve zorg nodig heeft, wordt er een indicatie voor een
verpleeghuis verstrekt. De verpleeghuizen krijgen daardoor steeds
meer cliënten met een complexe zorgbehoefte binnen, zoals mensen
met gevorderde dementie of met meervoudige beperkingen. Het valt
niet mee om dit nieuwe type cliënt de zorg te bieden die hij nodig
heeft.

GGZ-INSTELLING EMERGIS
Data analytics brengt nieuwe stevigheid
Ggz-instelling Emergis behandelt en
begeleidt jaarlijks 13.000 mensen met
uiteenlopende psychische problemen.

Deze nieuwe
oplossing bestaat uit
een digitaal dashboard
dat volledig is ingericht op
de rol van een individuele
zorgmedewerker.
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om geestelijke gezondheidsproblemen
bij cliënten te voorkomen of te genezen.
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tijd en mensen. Met ons product kun je
informatie efficiënt ontsluiten, combineren en

Deze nieuwe oplossing bestaat uit een digitaal
dashboard dat volledig is ingericht op de rol
van een individuele zorgmedewerker. Zo krijgt
een zorgmedewerker op de werkvloer een heel
ander dashboard te zien dan een bestuurder of
een controller. Zo’n dashboard wordt gevoed
door een datawarehouse dat is toegesneden

Bij de inrichting
van het dashboard
met datawarehouse
maakt Axians met opzet
gebruik van open standaarden
en standaard programmatuur.
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WERKVLOER
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