Fact sheet

Het ECD dat voor u werkt
Ondersteun het primaire zorgproces digitaal en behoud flexibiliteit om
eigen keuzes te maken
De caresector staat aan alle kanten onder druk. De kwaliteit moet omhoog, de vraag naar langdurige zorg
neemt toe terwijl het personeelsverloop en verzuim toeneemt. Dit is het moment om te investeren in digitale
oplossingen die het personeel én de zorg die zij leveren ondersteunen. Het is tijd om de werkdruk van
zorgverleners te verlagen door hen te ontzorgen!

Geef de zorgverlener zorgtijd
Hoewel 70% van de zorginstellingen inmiddels
gebruik maakt van een elektronische cliëntdossier
(ECD) vond er lange tijd weinig digitale
gegevensuitwisseling plaats1. De nadruk lag
vooral op informatisering van bedrijfsvoering en
administratieve en financiële verantwoording, waarin
ondersteuning voor de zorgverleners mist 2. Daarom
is het ondersteunen van primaire zorgprocessen hét
uitgangspunt voor ons ECD.

Voordelen van Philips VitalHealth
Care
•	
Primaire zorgprocessen als uitgangspunt –
aansluiten op de visie en werkwijze van uw instelling
door de workflowfunctie, online formulieren en het
ondersteunen van zorgpaden.
•	
Ondersteunt regiozorg – verbindt de eerste- en
tweedelijn door onderling gekoppelde systemen.
Organiseer een multidisciplinair overleg in de wijk
en sluit aan op het systeem van de huisarts.
• Intuïtieve software - de software is ontworpen
met het doel zorgverleners van alle niveaus in staat
te stellen makkelijk informatie uit te wisselen en
minder tijd kwijt te zijn aan administratie.
•	
Veiligheid en kwaliteit – wissel gegevens uit op
basis van XML, CCD, HL7 FHIR, veilige mail en
webservice. Maak gebruik van de marktstandaarden
zoals ICF, ICD9 en 10, ICPC, LOINC, G-standaard en
SnomedCT.

Het digitale hart binnen uw organisatie
Philips VitalHealth Care is ontwikkeld door en voor zorgverleners in samenwerking met onze IT-specialisten.
Samen kozen we ervoor om het klinisch redeneren binnen de applicatie te verankeren en dit te integreren met
informatie over het welbevinden van cliënten. De applicatie is flexibel in te richten, waardoor het mogelijk wordt
om uw visie op het zorgproces en de bijbehorende workflows en beslisondersteuning in het ECD vast te leggen.
Naar de overtuiging van Philips VitalHealth Care ondersteunt een goed ECD zorgverleners in iedere fase van
het cyclisch zorgproces. Philips VitalHealth Care legt zorginhoudelijke beslissingen van zorgverleners vast.
Daarnaast biedt de applicatie de zorgverlener de mogelijkheid om met mantelzorgers en andere betrokkenen te
communiceren. Ook thuismetingen en vragenlijsten kunnen geintegreerd onderdeel uitmaken van het zorgproces.

“

Er was eerder eenvoudigweg geen applicatie ontworpen vanuit het
perspectief van de zorgprofessional. De overdracht van het ECD
naar Philips VitalHealth laat zien dat er nu echt een markt ontstaat
voor goede technologie, waarin de klant en de zorgprofessional
centraal staan.

”

Maarten van Rixtel, bestuurder van Sensire

Snelle start, zonder zorgen
Philips VitalHealth is meer dan alleen een
softwareleverancier. Bij ons bent u verzekerd van
ondersteuning bij implementatie van begin tot eind.
Tegelijkertijd staan onze accountmanagers graag
voor u klaar en wordt onze supportafdeling met een
negen gewaardeerd door onze klanten. Wij willen
niet alleen verantwoordelijk zijn voor uw vraag van
vandaag, maar denken ook strategisch mee met uw
vragen voor de toekomst.

Beslisondersteuning

Overzichtelijke
workflow

Formulierengenerator

Zorgpadondersteuning

Gegevensuitwisseling
tussen huisarts en
wijkverpleegkundige
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