
Kopzorgen of medicijn?

ICT-voorzieningen in de zorg

ICT begint altijd bij de gebruiker

De visie van medewerkers uit jeugd-, gehandicapten-, ouderen-, thuis- en  
de geestelijke gezondheidszorg nader toegelicht.

Onderzoek
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Never a dull moment 

In de zorg is het nooit rustig. Dat is één ding dat we zeker 
kunnen vaststellen. Denk aan beslissingen vanuit de politiek die 
opschudding veroorzaken. En dan hebben we het nog niet over 
de ontwikkelingen op het gebied van ICT. Ook die wereld staat 
niet stil en oefent flinke druk uit op de zorg. Rapporteren kan 
steeds meer digitaal, roosters hangen al jaren niet meer aan 
prikborden en ook de urenverantwoording, declaraties en het 
bestellen van materialen gaan steeds vaker digitaal, maar zeker 
nog niet altijd online. Om maar over ontwikkelingen als VR, 
domotica en e-health te zwijgen.

Interessante vraag is dan ook hoe de zorgverlener van vandaag 
de dag naar al deze ontwikkelingen kijkt. Het is onvermijdelijk  
dat deze ontwikkelingen invloed gaan hebben op de dagelijkse 
praktijk van de harde werkers die dag in dag uit klaar staan voor 
mensen met een grote of kleine zorgvraag. Is iemand die al jaren 
in de thuiszorg werkt bijvoorbeeld wel klaar voor alle veranderingen? 
En wat is de visie van het management? Ook zij voelt de hete 
adem van alle ICT-ontwikkelingen in hun nek, maar staat niet in 
dagelijks contact met de zorgvrager. Dit onderzoek geeft 
antwoord op deze vragen.

Daarnaast wordt niet alleen gekeken naar de verschillen tussen 
zorgverleners en staf. Ook de verschillen tussen de zorgdomeinen 
komen aan bod, zoals jeugd-, ouderen- en gehandicaptenzorg. 
Het onderzoek richt zich uitsluitend op medewerkers die 
werkzaam zijn binnen de care. Dit betreft verplegers en verzorgers 
van mensen, soms tijdelijk, maar meestal langdurig. Wat zijn 
tussen deze groepen de belangrijkste verschillen? 

Van de huidige stand van zaken, tot het voorkomen van kritieke 
situaties en onderwerpen als cliëntgericht communiceren en 
domotica. Dit onderzoek omvat vele facetten die van belang  
zijn in de zorg. Het eerste hoofdstuk omschrijft de respondent. 
Vervolgens worden de algemene resultaten gedeeld.  
Een verdieping op de resultaten vindt je in de laatste twee 
hoofdstukken. 

Wij wensen je veel leesplezier.

Nederland verandert, de zorg verandert mee. Het is de bekende slogan uit de campagne van 
de Nederlandse overheid waarmee Nederland op de hoogte werd gebracht van verschillende 
wijzigingen in de manier waarop zorg werd georganiseerd. Of we het nu wel of niet eens zijn 
met de beslissingen die destijds genomen zijn, feit is dat de zorg sindsdien ingrijpend is 
veranderd. Om maar een paar voorbeelden te noemen, de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen, gemeenten en zorgverzekeraars 
hebben meer taken gekregen en door de toenemende zorgkosten staan budgetten onder 
druk. Uiteraard veranderen ook de behoefte en de werkwijze van zorgverleners.

N
Voorwoord
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Belangrijkste resultaten onderzoek

Wij begrijpen dat het lezen van het gehele onderzoeksrapport veel tijd kost. Tijd die je wellicht niet tot je beschikking hebt.  
Daarom volgen hier de belangrijkste onderzoeksresultaten in een aantal oneliners op een rij.

Ruim driekwart van de zorgmedewerkers heeft een online werkplek tot zijn of haar beschikking.
Pagina 6

Zorgmedewerkers geven de huidige ICT-voorzieningen een 6.9. Echter, niet iedereen is tevreden. Meer dan één op de tien geeft de 
ICT-voorzieningen een 5 of lager.
Pagina 6

Bijna de helft van de medewerkers uit de care heeft ervaring met kritieke situaties als gevolg van falende ICT. Regelmatig blijft het niet 
bij één keer (30%).
Pagina 7

De grootste frustraties tijdens het zoeken naar informatie bestaan vooral uit de beschikbaarheid, vindbaarheid en actualiteit van 
informatie.
Pagina 7

Het bijwerken van het zorgdossier kost gemiddeld een dagdeel per week.
Pagina 7

Slechts de helft acht de eigen know-how van ICT voldoende om het werk goed te kunnen doen.
Pagina 9

Medewerkers maken zich zorgen over hun baan. Oorzaak? Verdere digitalisering en robotisering.
Pagina 11

Zorgverleners vinden sterker dat ICT niet ten koste mag gaan van zorgbudgetten, dan het management.
Pagina 14

Het bijbenen van ICT-kennis om mee te gaan met de digitalisering van de zorg, is voor zorgverleners een grotere uitdaging dan  
voor het management.
Pagina 15

Binnen de thuiszorg wordt het zorgdossier nog voornamelijk op papier bijgewerkt.
Pagina 17

Medewerkers uit de jeugd- en gehandicaptenzorg zijn de meeste tijd kwijt aan het bijwerken van het zorgdossier.
Pagina 18

In de gehandicaptenzorg en bij GGZ-instellingen ontstaan de meeste kritieke situaties. Medewerkers uit de GGZ geven aan dat 
dat voornamelijk komt doordat de juiste informatie niet direct voorhanden is. 
Pagina 19
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Hoofdstuk 1  

Anatomie van de respondent

Het doel van dit onderzoek is de markt informeren over de huidige stand van zaken en de toekomst van ICT-voorzieningen binnen de 
zorg. Onderzoeksbureau Markteffect heeft in maart 2017 het online veldwerk verricht onder 506 Nederlanders die werkzaam zijn 
binnen de care*. Zij zijn gevraagd naar hun ervaringen en verwachtingen van ICT. Hieronder volgt een schets van de respondent.

In het onderzoeksrapport wordt gesproken over generatie X en generatie Y. Daarmee wordt onderscheid gemaakt tussen de  
leeftijdscategorie 18 tot en met 39 jaar (generatie Y) en de categorie ouder dan 40 jaar (generatie X).

• Man 10%
• Vrouw 90%

• 18 t/m 39 jaar 35% 
• 40 t/m 54 jaar 39%
• 55 jaar of ouder 26%

• Ouderenzorg 36%
• Gehandicaptenzorg 18%
• Jeugdzorg 6%
• GGZ-instelling 8%
• Thuiszorg 25%

• Staf 27%
• Zorgverlener 73%

Man vs vrouw Leeftijd Zorgcategorie Functieverdeling

* In dit onderzoek zijn alleen medewerkers van GGZ-instellingen ondervraagd die werkzaam zijn binnen de care-kant van de zorg.
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Online werkplek goed middel of niet?

Zorg vindt op dit moment vooral plaats op locatie en minder op 
afstand. Een online werkplek kan goed van pas komen, dus is 
medewerkers gevraagd of zij beschikking hebben over een online 
werkplek. Een online werkplek is te benaderen vanaf iedere 
locatie met een netwerkverbinding. Ruim driekwart (76%) van de 
medewerkers geeft aan dat er, volgens deze definitie, een online 
werkplek beschikbaar is. 

Medewerkers van zorginstellingen zijn redelijk tevreden met  
de huidige ICT-voorzieningen (gemiddeld rapportcijfer: 6,9).  
Maar niet iedereen is tevreden. Iets meer dan één op de tien 
medewerkers geeft de ICT-voorzieningen een onvoldoende 
(rapportcijfer 5 of lager). 

Gemakkelijk rapporteren en communiceren staat bij alle generaties 
op de eerste plek. Waar wel een verschil zichtbaar is, is bij de 
oudere generatie. Zij hechten meer belang aan de mogelijkheid 

om online samen te werken met de zorgketen (12%). Deze wens 
is bij hen terug te vinden in de top vijf, waar dit voor de jongere 
generaties niet zo is.

Veiligheid staat voor medewerkers in dit onderzoek niet 
bovenaan het lijstje van eisen die men heeft ten aanzien  
van een online werkplek. Terwijl dit zeker gezien alle nieuwe 
wetgeving rondom privacy wel van groot belang is, denk  
aan de Wet Bescherming Personsgegevens (WPB). Uit het 
Global Threat Report 2016 van Forcepoint blijkt dat 40%  
van de datalekken ontstaat door medewerkers.  
In meer dan de helft van de gevallen onbewust. Het is 
daarom belangrijk dat het voorkomen van datalekken  
vanuit de organisatie gefaciliteerd wordt.

Hoofdstuk 2  

ICT-landschap in de zorg, nu en in de toekomst

Belangrijkste eis/wens ten aanzien van het gebruik van de online werkplek

Gemakkelijk rapporteren en communiceren met cliënten en collega’s                                            39% 

Snel de juiste informatie vinden                             22%

Altijd en overal beschikbaar                                  15%

Overzichtelijk               9%

Veilig(heid)             8%

Medewerkers geven ICT gemiddeld een 6,9

Zeer goed     6% (9/10)

Goed                                                            62% (7/8)

Matig                          19% (6)

Onvoldoende          13% (=/<5)

Opvallend! Generatie Y 
(18 t/m 39 jarigen) (86%) worden 
beter gefaciliteerd ten opzichte 

van generatie X (40+) (71%).

Opvallend! 55-plussers zijn  
minder tevreden met de ICT-

voorzieningen (6,7) ten opzichte 
van de andere leeftijdscategorieën.

Medewerkers is ook gevraagd naar de eisen en wensen die zij hebben ten aanzien van het gebruik van de online werkplek.  
Daaruit volgt de volgende top vijf. 
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Kritieke situaties: hoe ernstig is het gesteld?

De media staan regelmatig bol van de nare gevolgen van kritieke 
situaties in de zorg. Deze situaties lopen ver uiteen; van het 
verkeerd toedienen van een medicijn tot het te laat ingrijpen van 
bijvoorbeeld jeugdzorg. Veelal ligt moeizame communicatie 
tussen de verschillende zorgverleners van verschillende instanties 
daaraan ten grondslag. De impact hiervan kan enorm groot zijn. 
Maar hoe vaak komen dit soort situaties voor? En welke factoren 
op het gebied van ICT zijn aan te wijzen als veroorzakers?
Bijna de helft (43%) van de medewerkers heeft ervaring met 
kritieke situaties als gevolg van falende ICT. Regelmatig blijft het 

niet bij maar één keer (30%). 9 procent geeft zelfs aan dat dit 
maar liefst meer dan vijf keer is voor gekomen in zijn of haar 
loopbaan. In de meeste gevallen is ‘het niet beschikbaar zijn van 
ICT-systemen’ (37%) de belangrijkste ICT-oorzaak als het gaat 
om fouten in de zorg. De andere oorzaken worden weergegeven 
in het figuur ‘ICT-oorzaken van kritieke situaties’. 

ICT-oorzaken van kritieke situaties 

Het niet beschikbaar zijn van ICT-systemen                                                                                                  37%

De juiste informatie over een cliënt is niet direct voorhanden                               19%

De communicatie tussen collega’s en ketenpartners verloopt veel te traag          19%

Bijwerken van het zorgdossier verloopt niet voldoende digitaal     13% 

Het gebrek aan effectieve communicatiemiddelen                 12%

Het zorgdossier anno 2017

Een van de belangrijkste middelen in de communicatie tussen 
zorgverleners is het zorgdossier. Hierin is alle informatie over 
cliënten terug te vinden. Het zorgdossier kan nog niet altijd door 
iedereen digitaal worden geraadpleegd of worden bijgewerkt.  
Het is interessant om te bekijken welke frustraties zorgverleners 
ervaren bij het zoeken naar informatie over cliënten. 

Iets meer dan één op de vijf zorgverleners geeft aan het 
zorgdossier voornamelijk op papier bij te werken. Dit vergroot 
de kans op interpretatiefouten en maakt het delen van 
informatie met andere zorgverleners moeilijker. Bijna eenzelfde 
aantal werkt het zorgdossier eerst op papier bij en voert het 
vervolgens digitaal in. Dat vergt kostbare tijd die niet meer 
gebruikt kan worden aan het verlenen van zorg.

Driekwart van de zorgverleners uit generatie Y werkt het zorgdossier 
alleen digitaal bij. Waar dit bij generatie X slechts de helft is.

Het bijwerken kost gemiddeld een dagdeel per week. Bij meer 
dan één op de tien medewerkers kost het registreren in het 
zorgdossier ruim een uur per dag.

Wanneer zorgverleners aan de bron (mobiel) zouden kunnen 
registreren denkt een grote meerderheid dat dit maximaal een 
half uur per dag zou besparen.

Medewerkers hebben duidelijke voorkeuren in de middelen die zij 
graag meer willen gebruiken tijdens hun werkzaamheden en voor 
het bijwerken aan de bron. De tablet wordt het meest genoemd, 
maar ook de laptop en smartphone zijn populair.

Grootste frustraties tijdens het zoeken naar informatie

Ik moet in veel verschillende systemen zoeken naar informatie                                                          27% 

Informatie is niet mobiel beschikbaar (tablet, smartphone)                                                  25% 

Ik moet vaak opnieuw inloggen in verschillende systemen                              20%

Informatie is niet actueel                                                                               20%

Ik kan niet registeren aan de bron        7%

Opvallend! Bijna de helft van de 
medewerkers heeft ervaring  

met kritieke situaties als gevolg  
van falende ICT.
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Alleen digitaal Voornamelijk op 
papier

Eerst op papier  
en vervolgens voer 

ik het digitaal in

• 0 tot 30 minuten 57% 
• 30 tot 60 minuten 30%
• 60 tot 90 minuten 8%
• 90 minuten of meer 5% 

• 0 tot 30 minuten 80% 
• 30 tot 60 minuten 17%
• 60 tot 90 minuten 2%
• 90 minuten of meer  2% 

• Vaste werkplek 16%
• Laptop 31%
• Tablet 42%

• Smartphone 30%
• Smartwatch  2%
• Geen van allen 23% 

Opvallend! Anno 2017  
wordt het zorgdossier  

nog steeds niet efficiënt  
bijgewerkt.

62% 21% 17%

Methode bijwerken zorgdossier

Duur bijwerken  
zorgdossier per dag

Tijd die direct aan de 
bron bijwerken bespaart

Welke middelen zou je tijdens werk graag  
meer willen gebruiken?

✗
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De ICT-kennis en -kunde binnen de zorg

Het is interessant om te bekijken hoe medewerkers tegen ICT 
aankijken. Wat betekent ICT voor hun werk. Hoe kijken ze aan 
tegen budgetten en hun eigen kennis? Om dit boven tafel te 
krijgen zijn er een aantal stellingen voorgelegd. Daaruit blijkt dat 
medewerkers de meest uitgesproken mening hebben over de 
kosten van ICT. Deze mogen niet ten koste gaan van de zorg-
budgetten. Duidelijk naar voren komt ook het belang van 
ICT-kennis. Een aandachtspunt is de know-how van ICT.

Generatie Y (18 t/m 39 jarigen) heeft meer know-how van 
ICT om het werk goed te kunnen doen dan generatie X.  
Het trainen van personeel in het gebruik van ICT-voorzieningen 
is een manier om het kennisniveau op peil te krijgen. 
Daarnaast helpt het bij het verhogen van het vertrouwen in 
de eigen ICT-vaardigheden. 

Opvallend! Slechts de helft (54%)  
acht de eigen know-how 
van ICT als voldoende om 

het werk goed te kunnen doen. 
Een aandachtspunt voor 

zorginstellingen! Ook 35% van 
generatie Y (18 t/m 39 jarigen),  

denkt onvoldoende kennis te hebben.

In hoeverre bent u het eens met ...? 

• (helemaal) mee eens
• Neutraal
• (helemaal) mee oneens

De kosten van ICT mogen niet ten koste gaan 
van budgetten voor de zorg van cliënten

ICT-kennis wordt in mijn vak steeds belangrijker

Goede ICT zorgt ervoor dat we ons meer kunnen richten 
op zorgverlening aan cliënten

Het gebruik van draagbare apparatuur, zoals een laptop, tablet  
of smartphone, bevordert de kwaliteit van mijn werk

Ik heb genoeg know-how van ICT om mijn werk goed te doen

Het regelen van randvoorwaarden, zoals kantoorspullen,  
verlofaanvragen of aanvragen van een nieuw account of een  
nieuw wachtwoord, is op dit moment een te tijdrovend proces

83%

71%

68%

59%

54%

37%

13%

22%

26%

29%

34%

39%

4%

7%

6%

12%

12%

34%
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Digitalize me of liever toch niet?

Digitalisering, de overgang van informatie naar een digitale vorm, 
speelt een belangrijke rol binnen de zorg. Een groep zorgverleners 
houdt de zorgdossiers al digitaal bij. Maar hoe kijken mede- 
werkers aan tegen verdere digitalisering? Wat denken zij dat het 
oplevert? In welke mate vinden ze dat hun werkgever en 
collega’s voorbereid zijn op een digitale transformatie?

Een grote groep vindt dat digitalisering de kwaliteit van zorg ten 
goede komt. Positief is ook dat ongeveer eenzelfde groep 
aangeeft dat dit een kostenbesparing oplevert. Drie op de tien 
medewerkers ziet wel een uitdaging in de mate waarop collega’s 
zijn voorbereid op verdere digitalisering.

Opvallend! Drie op de tien 
medewerkers denkt dat zijn/haar 
collega’s binnen de zorginstelling  

niet zijn voorbereid op verdere 
digitalisering.

In hoeverre bent u het eens met ...? 

• (helemaal) mee eens
• Neutraal
• (helemaal) mee oneens

Digitalisering komt de kwaliteit van zorg ten goede

Digitalisering levert kostenbesparing op

Digitalisering zorgt ervoor dat medewerkers meer tijd  
kunnen besteden aan een cliënt 

De medewerkers binnen mijn zorginstelling zijn niet  
voorbereid op verdere digitalisering

Mijn zorginstelling is niet voorbereid op verdere digitalisering

47%

44%

40%

30%

15%

40%

41%

33%

38%

36%

13%

15%

27%

32%

49%
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ICT in de zorg, toekomstmuziek of realiteit?

Er komt steeds meer aandacht voor cliëntgericht communiceren. 
Dat betekent dat de zorg voor een cliënt wordt afgestemd op 
zijn/haar belevingswereld en behoeften. Er is meer oog voor de 
cliënt, maar dit maakt de zorg complexer. Zorginstellingen 
moeten overkoepelend gaan denken en niet meer alleen vanuit 
de eigen expertise. Zo ontstaan vele samenwerkingen tussen 
bijvoorbeeld thuiszorg, jeugdzorg en GGZ-instellingen. De vraag 
is dan ook of instanties al ingericht zijn op deze trend?  
Wat moeten zorginstellingen doen op ICT-gebied om binnen nu 
en 5 jaar cliëntgericht te communiceren?

Het optimaal benutten van ICT-voorzieningen vraagt aanpassingen 
van zowel zorginstellingen als hun personeel. Welke uitdagingen 
verwachten medewerkers tegen te komen? Met name het 
bijbenen van ICT-kennis wordt een uitdaging. De zorg dat de 
kosten van ICT gaan toenemen, leeft meer bij generatie X (68%) 
dan bij generatie Y (57%). 

Belangrijk voor de medewerker is ‘to keep it simple’.  
Zorg dat ze niet hun weg hoeven te zoeken in een wirwar 
aan applicaties of dat ze steeds opnieuw in moeten inloggen. 
ICT moet voor ze werken. Het moet tijd besparen, zodat er 
zorg verleend kan worden op een veilige, goede en efficiënte 
manier. Zet de gebruiker, de zorgverlener, bij het inregelen 
van ICT-voorzieningen centraal.

Om binnen nu en 5 jaar cliëntgericht te communiceren aan te kunnen bieden ...

Moet de ICT-voorziening optimaal te benutten zijn

Moet ICT ervoor zorgen dat domotica en e-health systemen 24/7 beschikbaar zijn

Moet het zorgdossier volledig digitaal beschikbaar zijn

Moet de zorg snel innoveren

Moet ICT ervoor zorgen dat de samenwerking tussen cliënt en zorgverlener wordt verbeterd

Moet informatie over cliënten altijd en overal toegankelijk zijn

Wat wordt volgens u een uitdaging?

Bijbenen van ICT-kennis om mee te gaan met de digitalisering van de zorg

Ontwikkeling van ICT gaat sneller dan dat de kennis van medewerkers reikt 

Er gaat een wirwar aan systemen en applicaties ontstaan

ICT-kosten in de zorg zullen alleen maar verder toenemen, ten koste van de cliënt

Verdere digitalisering en robotisering zorgen ervoor dat banen gaan verdwijnen

Mijn zorginstelling kan niet met de innovatie/ICT-trends meegaan

4%

16%

92%

79%

90%

69%

87%

64%

84%

55%

82%

34%

96%

84%

8%

21%

10%

31%

13%

36%

16%

45%

18%

66%

• Ja
• Nee
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De werkzaamheden van een zorgverlener verschillen natuurlijk 
sterk van die van een IT-medewerker of een manager.  
De antwoorden van zorgverleners worden in dit hoofdstuk 
vergeleken met die van hun collega’s met een staffunctie.  
Om te bekijken of deze differentiatie in taken ook verschillen 
oplevert in wensen en behoeftes. Onder de staf vallen functies 
zoals managers, ondersteunde diensten, IT-medewerkers.  

Zoveel mensen, zoveel wensen

Zorgverleners zijn minder tevreden over de ICT-voorzieningen  
ten opzichte van hun collega’s met staffuncties.  
Gemiddeld beoordelen zij de ICT met het rapportcijfer 6,8.  
De staf geeft dit gemiddeld een 7,1. 

Door de differentiatie in werkzaamheden verschilt de top vijf 
belangrijkste wensen sterk. Zorgverleners zetten gemakkelijk 
rapporteren en communiceren met stip op één. De collega’s met 
een staffunctie vinden dit ook belangrijk, maar het altijd en overal 
beschikbaar zijn van de online werkplek komt bij een even grote 
groep ook op de eerste plaats. 

ICT kan voor zorgverleners het verschil betekenen tussen fouten 
maken en het goed doen en soms zelfs tussen leven en dood.  
Zij hebben vaker dan stafmedewerkers te maken met kritieke 
situaties. Zij zijn afhankelijk van de ICT-voorzieningen vanwege 
het zorgdossier en hebben er dus meer last van als de systemen 
niet beschikbaar zijn.

Mondjesmaat wordt het al ingezet bij zorginstellingen; de 
tablet. Dit device biedt een grote kans voor zorginstellingen. 
Zorgverleners geven vaker aan dat ze die kunnen gebruiken 
ten opzichte van de stafcollega’s met (respectievelijk 47% en 
29%). Een tablet kan ervoor zorgen dat bijvoorbeeld het 
zorgdossier aan de bron kan worden bijgewerkt. 

Hoofdstuk 3  

Een zorgverlener is geen stafmedewerker

Opvallend! Zorgverleners vinden  
het een stuk minder belangrijk  

dat de informatie altijd en  
overal beschikbaar is.  

Dit terwijl zij zich vaker op  
wisselende locaties bevinden.
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Belangrijkste eis/wens ten aanzien van gebruik  
online werkplek 

Gemakkelijk rapporteren en communiceren

Snel de juiste informatie vinden

Overzichtelijk

Altijd en overal beschikbaar

Veiligheid 

Online samenwerken met de zorgketen

Apparaten die men tijdens het werk graag meer  
zou willen gebruiken

Vaste werkplek

Laptop

Tablet

Smartphone

Smartwatch

Geen van allen

Belangrijkste ICT-oorzaak bij kritieke situaties 

Het niet beschikbaar zijn van ICT-systemen

De juiste informatie over een cliënt is niet direct voorhanden

De communicatie tussen collega’s en ketenpartners  
verloopt veel te traag

Bijwerken van het zorgdossier verloopt niet voldoende digitaal

Het gebrek aan effectieve communicatiemiddelen

29%

19%

27%

22%

31%

18%

11%

47%

18%

10%

29%

7%

1%

13%

6%

20%

11%

43%

15%

41%

21%

30%

19%

16%

29%

23%

29%

33%

8%

2%

16%

8%

29%

14%
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Bezuinigingen, budgetten en baten

De afgelopen jaren hebben zorginstellingen te maken gehad  
met flinke bezuinigingen. Veel medewerkers zijn dan ook van 
mening dat de kosten van ICT niet ten koste mogen gaan van de 
zorgbudgetten. Zorgverleners zijn hier meer uitgesproken over 
dan het management (respectievelijk 46% helemaal mee eens  
en 30%). 

Het management vindt vaker dat digitalisering ervoor zorgt dat er 
meer tijd besteed kan worden aan cliënten dan zorgverleners. 
Ook beamen zij vaker dat de zorginstelling niet is voorbereid op 
verdere digitalisering, denk hierbij aan het digitale zorgdossier. 

Negen op de tien managementleden denkt dat de zorg snel  
moet innoveren om binnen afzienbare tijd cliëntgericht te kunnen 
communiceren. Onder zorgverleners is dit een fractie lager.
 
Zowel zorgverleners als het management zijn er van overtuigd 
dat er op het gebied van ICT nog aanpassingen nodig zijn om 
over vijf jaar cliëntgerichte communicatie te kunnen bieden.  
Dit gezien het hoge aantal dat aangeeft dat de zorg snel moet 
innoveren. Maar welke ICT-uitdagingen gaan hier volgens 
medewerkers mee gepaard?

Door beide groepen medewerkers wordt het bijbenen van 
ICT-kennis het meest genoemd als uitdaging. Maar er zijn ook 
duidelijk zichtbare verschillen. Zo zien zorgverleners vaker een 
uitdaging in de kosten en noemt het management ‘de mate 
waarin zorginstellingen mee kunnen met innovaties’ vaker.

Opvallend! Zorgverleners denken 
vaker dat ICT-kennis steeds 

belangrijker wordt in hun vak dan  
de collega’s met een staffunctie.

In hoeverre bent u het (helemaal) eens met de volgende stellingen

De kosten van ICT mogen niet ten koste gaan van budgetten voor de zorg van cliënten

ICT-kennis wordt in mijn vak steeds belangrijker

Goede ICT zorgt ervoor dat we ons meer kunnen richten op zorgverlening aan cliënten

Het gebruik van draagbare apparatuur, zoals een laptop, tablet of smartphone,  

bevordert de kwaliteit van mijn werk

Ik heb genoeg know-how van ICT om mijn werk goed te doen

Het regelen van randvoorwaarden, zoals kantoorspullen, verlofaanvragen of aanvragen van  

een nieuw account of een nieuw wachtwoord, is op dit moment een tijdrovend proces

80%

73%

67%

60%

52%

40%

84%

68%

70%

58%

59%

30%
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Wat wordt volgens u een uitdaging?

Bijbenen van ICT-kennis om mee te gaan met de digitalisering van de zorg

Ontwikkeling van ICT gaat sneller dan dat de kennis van medewerkers reikt 

Er gaat een wirwar aan systemen en applicaties ontstaan

ICT-kosten in de zorg zullen alleen maar verder toenemen, ten koste van de cliënt

Verdere digitalisering en robotisering zorgen ervoor dat banen gaan verdwijnen

Mijn zorginstelling kan niet met de innovatie/ICT-trends meegaan

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? 
Percentage (helemaal) eens

Digitalisering komt de kwaliteit van zorg ten goede

Digitalisering levert kostenbesparing op

Digitalisering zorgt ervoor dat medewerkers meer tijd kunnen besteden aan een cliënt 

De medewerkers binnen mijn zorginstelling zijn niet voorbereid op verdere digitalisering

Mijn zorginstelling is niet voorbereid op verdere digitalisering

Om binnen 5 jaar cliëntgerichte communicatie aan te kunnen bieden ... 

Moet de ICT-voorziening optimaal te benutten zijn

Moet ICT ervoor zorgen dat domotica en e-health systemen 24/7 beschikbaar zijn

Moet het zorgdossier volledig digitaal beschikbaar zijn

Moet de zorg snel innoveren

Moet ICT ervoor zorgen dat de samenwerking tussen cliënt en zorgverlener wordt verbeterd

Moet informatie over cliënten altijd en overal toegankelijk zijn

81%

50%

96%

80%

42%

92%

70%

38%

90%

67%

30%

86%

56%

13%

84%

81%

30%

85%

45%

96%

78%

47%

92%

66%

45%

90%

57%

31%

91%

54%

22%

85%

83%

44%
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Er zijn veel specialisaties binnen de zorg. Denk hierbij aan 
bijvoorbeeld jeugdzorg, gehandicaptenzorg en GGZ-instellingen. 
In dit hoofdstuk nemen we de verschillende categorieën onder  
de loep in relatie tot de ICT en digitalisering.

Online werkplekken worden nog niet binnen alle zorginstellingen 
op dezelfde schaal gefaciliteerd. Thuis- en jeugdzorg lopen hierin 
achter, waar GGZ-instellingen juist de voorlopers zijn.  
Hun medewerkers worden het vaakst voorzien van een online 
werkplek.

Wat betreft de beoordeling van de voorzieningen zijn de verschillen 
klein, met lichte uitschieters in positieve zin van de GGZ-instellingen 
en de ouderenzorg. Het laagste rapportcijfer krijgen de ICT- 
voorzieningen in de jeugdzorg.

Hoofdstuk 4  

Effecten specialisaties op behoeften en wensen 

Opvallend! Ondanks dat bijna  
alle medewerkers van GGZ-

instellingen een online werkplek 
tot hun beschikking hebben, wordt 
het zorgdossier nog door ruim een 

kwart op papier bijgewerkt. Bijna een 
even grote groep werkt het 

zorgdossier eerst bij op papier en 
vervolgens digitaal. Uit de resultaten 

blijkt dat gemakkelijk rapporteren  
en communiceren voor deze 

zorgcategorie het meest belangrijk is. 

ThuiszorgOuderenzorg Gehandicaptenzorg Jeugdzorg GGZ-instelling

Wel of geen online werkplek en de beoordeling ICT-voorzieningen

• Online werkplek
• Geen online werkplek
• Rapportcijfer

81%

19%

84%

16%

74%

26%

92%
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63%

37%
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Binnen de thuiszorg bevindt zich de kleinste groep die het 
zorgdossier alleen digitaal bijwerkt. Zij doen dit nog voornamelijk 
op papier. Dit wordt verklaard door de lage beschikbaarheid van 
online werkplekken binnen deze zorgcategorie. Binnen de 
jeugd- en thuiszorg is er ook nog een grote groep die het 
zorgdossier eerst op papier bijwerkt en vervolgens digitaal 
invoert. Dit is met het oog op foutgevoeligheid en efficiëntie  
niet handig. 

De grootste groep zorgverleners is ongeveer tweeënhalf uur per 
week kwijt aan het bijwerken van het zorgdossier. De verschillen 
zijn echter groot. Binnen de thuiszorg is men opvallend weinig tijd 
kwijt, ondanks dat deze groep minder vaak beschikking heeft 
over een online werkplek. Binnen de jeugd- en gehandicapten-
zorg kost het bijwerken van het zorgdossier de meeste tijd.

In de gehandicaptenzorg en bij GGZ-instellingen ontstaan de 
meeste kritieke situaties. Belangrijkste oorzaak bij de meeste 
zorgcategorieën is het niet beschikbaar zijn van ICT-systemen.  
Bij GGZ-instellingen heeft het juist te maken met dat de juiste 
informatie niet direct voorhanden is. 

Opvallend! Medewerkers van 
GGZ-instellingen geven vaker 
aan dat het bijwerken van het 
zorgdossier foutgevoelig is.  

Daarnaast moeten ze vaak opnieuw 
inloggen, net zoals in de  

ouderen- en gehandicaptenzorg.

Opvallend! Het kost zorgverleners 
binnen de gehandicapten- en 
jeugdzorg meer tijd om het 

zorgdossier bij te werken. Per week  
is één op de tien zorgverleners 
daar bijna een dag mee bezig.

ThuiszorgOuderenzorg Gehandicaptenzorg Jeugdzorg GGZ-instelling

Methode bijwerken zorgdossier

• Alleen digitaal
• Voornamelijk op papier
• Eerst op papier en vervolgens digitaal

77%

14%
9%

15%

29%
26%

23%

76%

9%

62%

9%

69%
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Thuiszorg

Thuiszorg

Ouderenzorg

Ouderenzorg

Gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg

Jeugdzorg

Jeugdzorg

GGZ-instelling

GGZ-instelling

Gemiddelde tijd die nodig is voor bijwerken zorgdossier

Grootste frustraties bijwerken zorgdossier

• 0 tot 30 minuten
• 30 tot 60 minuten 
• 60 tot 90 minuten
• 90 minuten of meer

• Het is onduidelijk
• Ik moet in veel verschillende systemen werken
• Ik moet vaak opnieuw inloggen
• Ik kan niet registreren aan de bron (mobiel)
• Het is foutgevoelig

52%

11% 11%

19%

11%
14%

17%
11%

14%

5%

18%

51%

43%
37%

73%

36%

25%
29%

38%

26% 26%

29%

43%

32%

23%

9%

39% 37%

19%

37%

26%
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32%
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ThuiszorgOuderenzorg Gehandicaptenzorg Jeugdzorg GGZ-instelling

Voorkomen van kritieke situaties door ICT-voorzieningen

• Nooit
• 1 keer
• 2 of 3 keer
• 4 of 5 keer
• Meer dan 5 keer

53% 54% 52%

41%

68%

6% 9% 6%
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18%

10%
16% 18%
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17%
14%

19% 21%
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Over Ictivity

Ictivity heeft al 18 jaar ervaring met het automatiseren van werkplekken. We begrijpen daardoor de onderliggende technologie als geen 
ander. Maar het grootste onderscheid ten opzichte van andere ICT-dienstverleners is dat wij tevens oog hebben voor de gebruiker:  
hoe kunnen we hem of haar optimaal faciliteren? Hoe kunnen we de rompslomp wegnemen en werk efficiënt maken? Dit vraagt om 
diepgaande kennis van de verschillende takken van sport in de zorg. Immers, een thuiszorgorganisatie met een grote behoefte aan 
mobiliteit kent heel andere persona’s dan instellingen die voornamelijk intramurale zorg leveren, maar ook heel andere werkprocessen. 
Doordat wij ons verdiepen in de werkprocessen zien we waar het efficiënter kan. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van de zorgwerkplek 
Omnia Workspace. Omnia ontsluit alle applicaties die organisaties gebruiken in één ‘workspace’. Daarnaast is elke ‘workspace’ op maat 
gemaakt voor de gebruiker.
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