Het belang van
data governance
en data management
Hoe je de organisatie
voorbereidt op een
snel digitaliserende
zorg

In de kamerbrief van december 2018 kondigde minister
Bruno Bruins van VWS aan dat hij vaart wil maken met
de digitalisering van de zorg. Voor zorgorganisaties is dit
aanleiding om de bedrijfsprocessen en -onderdelen goed
te onderzoeken met het oog op die digitale toekomst die
nu snel dichterbij komt. In veel gevallen moet er een grote
moderniseringsslag gemaakt worden. Die kun je gelukkig
goed voorbereiden, zodat je als het zo ver is, direct in actie
kunt komen. De sleutel ligt bij de data in een organisatie.
Daarom is het tijd voor integraal data management en
governance.
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THE BEST
OF ICT WITH A
HUMAN TOUCH

WAT ZIJN GOEDE DATA?
De zorg ziet steeds meer in dat goede data kunnen leiden tot een
vermindering van de registratielast die zo veel medewerkers ervaren.
‘Goede data’ kan betekenen ‘slimme’ data : data gegenereerd door
elektronische hulpmiddelen, zoals elektronische bloeddrukmeters,
waarvan de uitslagen direct ingevoerd worden in een elektronisch
cliënten- of patiëntendossier. In een high tech-omgeving als een
ziekenhuis is dat vanzelfsprekend, maar bij een minder geavanceerde
organisatie, zoals de thuiszorg, is dat niet zo. Daar worden data nog
heel vaak handmatig ingevoerd en beheerd. Dit soort organisaties
kan enorm baat hebben van slim data management.

‘Goede data’ kan ook verwijzen naar de
kwaliteit van de data. Veel zorgorganisatie
hebben namelijk nog geen integrale
informatiehuishouding/ict-systeem, waarin
alle informatiestromen zijn geordend en
in samenhang zijn gebracht. In de praktijk
betekent dat dat er binnen de organisatie
informatie in omloop kan zijn die niet
klopt, bijvoorbeeld omdat die onvolledig is,
onduidelijk of achterhaald, of omdat er foutjes
in geslopen zijn bij het overtikken. Je hoeft
alleen maar te bedenken hoe moeilijk het
is een dynamisch adressenbestand actueel
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een grote, veelomvattende
schoonmaak voor de
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Neem als voorbeeld het planningsysteem voor
de operatiekamers (OK) in een ziekenhuis.
Hoe richt je dat optimaal in? Dat is een
buitengewoon complex data management
vraagstuk, waarbij je rekening moet houden
met een enorme variatie in capaciteit en
aanbod. Je kunt deze vraag alleen integraal
aanvliegen, want er zijn verschillenden actoren,
rollen en informatie-elementen bij betrokken.
Alle data die in dit vraagstuk omgaan, moeten
eenduidig vastgelegd worden. Pas dan kun
je inzicht krijgen in de organisatorische
blauwdruk van de processen die rond de
bezetting van de OK spelen - en pas dan kun

Een echte
oplossing is integraal.
Om die te vinden moet je
bereid zijn te investeren in
data management en op zoek
gaan naar goede data.

je op zoek gaan naar dat optimum.

HERGEBRUIK VAN DATA
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met vertrouwen tegemoet zien.
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en verzekeraars, zie je wat data management

