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De zorgbranche staat flink onder druk. De grote vraag naar zorgprofessionals en de 
grote werkdruk eist zijn tol. Er dient steeds meer zorg verleend te worden, met vaak 
ontoereikende middelen.

Terwijl in veel branches ICT gebruikt wordt om innovatie te bewerkstellingen blijft de 
zorg hierin vaak achter.

Hoewel ICT in de zorgbranche veel gebruikt wordt, kan het nog veel beter benut worden 
dan nu het geval is. De reden die vaak gegeven wordt voor het achter blijven van de 
ICT in de zorgbranche, is de voorzichtigheid waarmee zorginstellingen te werk gaan. 
Zij hebben immers te maken met mensenlevens en belastende persoonsgegevens. 

Desondanks dwingen de enorme uitdagingen, zoals te weinig zorgprofessionals, de 
zorgbranche tot het innoveren in ICT.

Uitdagingen in de zorg



Investeren in Private Cloud

Investeringen in ICT helpt de zorgsector op velen manieren. Onderstaand treft u enkele aspecten die effeciënter worden, wan-
neer ICT op de juiste wijze ingezet wordt. 
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Skysource weet dat met behulp van ICT stappen gemaakt worden voor het efficiënter maken van de zorgsector. Digitalisering 
maakt eenieder zelfredzamer.



Reduceren
vals- positieve

meldingen

Een probleem waar in de huidige zorg branche veel tegenaangelopen wordt, zijn 
de vals-positieve meldingen, waardoor zorgprofessionals veel tijd kwijt zijn met 
niet noodzakelijke bezoeken. Terwijl deze tijd anders besteed kan worden.

Aangezien er een groot tekort is aan zorgprofessionals,  is het van belang 
dat het werk efficiënter gedaan wordt. Wanneer de vals-positieve meldingen 
gereduceerd worden, door bijvoorbeeld het filteren ervan, zal de bespaarde tijd 
efficiënter besteed worden. ICT helpt hierbij!
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eHealth

Naast het reduceren van vals- positieve meldingen, kan de zorg efficiënter 
gemaakt worden middels eHealth. Denk bijvoorbeeld aan registratie aan de bron, 
waarbij gegevens van de patiënt direct gekoppeld worden aan het elektronisch 
patiënten dossier (EPD). Een voorbeeld hiervan is een plasmatje in bed met 
verschillende sensoren. Wanneer een patiënt in bed plast wordt dit gedetecteerd 
middels de sensoren in het matje en automatisch gekoppeld aan het EPD van de 
desbetreffende patiënt.

Mobiliteit
optimaliseren
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Wanneer het cöordinerende en administratieve werk efficïenter gemaakt wordt, 
bijvoorbeeld door het plaats, tijd en device onafhankelijk aanbieden van actuele 
informatie. Ligt er achteraf minder werk en wordt de tijd efficiënter besteed. 

Beter
beveiligd

EPD

Naast eerder besproken manieren om efficiënter te werk te gaan, zit er nog 
een voordeel aan een goede ICT infrastructuur. Een altijd bereikbare en veilige 
werkomgeving, voor bijvoorbeeld het raadplegen van het EPD.
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Private Cloud

1. Skysource hanteert een helder abonne-
mentsmodel, waarmee u de ICT-behoeften 
afstemt op de kernactiviteit van uw orga-
nisatie. Hierdoor komt u niet voor onnodig 
hoge kosten te staan.

2. Door middel van de Skysource Private Cloud 
wordt u volledig ontzorgd op het gebied van ICT 
en kan uw organisatie zich volledig richten op 
uw core-business.

3. Door gebruik te maken van de Skysource 
Private Cloud omgeving wordt een betere 
samenwerking binnen de zorgketen gereali-
seerd. Informatie wordt sneller geraadpleegd, 
opgeslagen en gedeeld. Dit draagt bij aan een 
efficiëntere samenwerking.

4. Middels digitalisering kan het zorgproces 
efficiënter verlopen. Zoals eerder aangegeven 
kunnen de onnodige meldingen gereduceerd 
worden en kan de mobiliteit verbeterd worden 
door het veilig kunnen raadplegen van 
patiëntgegevens.

5. Skysource biedt een werkomgeving die 
plaats, tijd en device onafhankelijk veilig te 
raadplegen is, wat voor de zorgsector een 
belangrijk aspect is om te kiezen voor de 
Private Cloud.



Waarom Skysource?

Skysource is als CloudExpert een autoriteit 
op het gebied van slimme (Private) 
Cloudoplossingen. Exclusiviteit staat hoog 
in het vaandel. De infrastructuur van een 
ICT-omgeving is exclusief voor een bedrijf of 
organisatie. Deze wordt geheel tailormade 
ontwikkeld, ingericht en, niet onbelangrijk, 
up-to date gehouden. 

Bent u nieuwsgierig wat Skysource voor uw 
organisatie kan betekenen? De CloudExperts 
helpen u graag, goed en snel!
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Samenvatting van deze whitepaper

De zorgbranche staat flink onder druk. Het tekort aan zorgprofessionals en de vaak ontoereikende 
middelen die gebruikt dienen te worden dragen hieraan bij. Skysource weet dat met behulp van 
ICT de zorgsector efficienter gemaakt kan worden middels een Private Cloud oplossing.

Het laten beheren van uw hardware, software 
en gegevens door een externe provider of 
leverancier wordt door veel organisaties als een 
grote stap ervaren. Zeker in de zorgbranche.

In deze whitepaper geven we een voorzetje 
op welke voordelen Private Cloud voor uw 
organisatie kan hebben.

Uiteindelijk vertrouwen wij erop dat deze 
whitepaper een goed beeld geeft van de te 
behalen voordelen met behulp van Private 
Cloud.

Waarom investeren in Private Cloud?
• Reduceren vals- positieve meldigen
• e-health
• Veiligere patiëntendossiers
• Mobiliteit verbeteren

Private Cloud voordelen
• Helder abonnementsmodel
• Volledige ontzorging
• Betere samenwerking binnen zorgketen
• Efficiëntere zorg
• Veilig plaats, tijd en device onafhankelijk 

werken


