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Waar ben jij nu?

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA

Plak een ster via ‘Annotate’

https://nl.wikipedia.org/wiki/Portaal:Nederland
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Introductie
Met Voorspoedzorg passen 
we zorgtechnologie toe in 
huidige werkprocessen, in 
plaats van (nog) harder 
werken. Hierdoor kunnen 
we in de toekomst meer 
zorg leveren met de 
huidige capaciteit.



Stelling

‘Ik herken mijzelf uit het filmpje’

Plak een ster via ‘Annotate’



Korte uitleg over 
Slimmer zorgen

• Een tijdige diagnose stelt gerust

• Juiste informatie op de juiste
plaats

• Creëert betere cliëntervaring

• Maakt de spoedzorg beschikbaar, 
betaalbaar en beter



Casus: Voorschrijven van Antibiotica bij VVT organisatie



Nieuw

Casus: Voorschrijven van Antibiotica bij VVT organisatie



Wat levert dit op Concreet

Geen reistijd arts (indien van toepassing) 30 minuten minder per client

Geen bloedafname BIG registratie nodig Zorgmedewerkers met lager opleidingsniveau 

Geen reistijd voor het wegbrengen van het 
bloedmonster naar het lab 

Per bloedmonster besparing 60 minuten 
zorgprofessional 

Hogere arbeidssatisfactie Minder miscommunicatie = minder faalkosten 

Eerdere diagnose waardoor eerdere behandeling Tevredenheid client

Verantwoorde zorg, minder gevolgkosten Betere kwaliteit van de zorg - effectievere zorg 

Meer deskundigheid beschikbaar Door de mindere reistijd 60-90 minuten meer 
beschikbaarheid 

Eerdere geruststelling voor cliënt, zorgvraag neemt af. Grotere clienttevredenheid - minder werkdruk 
zorgprofessional 

Casus: Voorschrijven van Antibiotica bij VVT 
organisatie



Opdracht Kies een afbeelding die jouw mening het 
best weergeeft.

Plak een ster via ‘Annotate’ bij de afbeelding die je het meest aanspreekt



De cirkel van deskundigheid



Vraag Bij welke aandoeningen kan ik me voorstellen op 
een soortgelijke manier te werken? 

[Waar ervaar ik het meeste problemen?]

Typ een tekst via ‘Annotate’



Stelling Ik wil hier meer over weten

Typ je emailadres via ‘Annotate’
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