saris

Onze zorgprojecten uw projecten?
Opzet en uitrol van een Cliëntportaal
De betrokkenheid van familie en de behoefte van klanten om inzicht te
hebben in het eigen klantdossier neemt afgelopen jaren enorm toe.
Wat betekent dit voor klant en zijn of haar netwerk van betrokken
familieleden. Wat betekent het voor de zorgmedewerkers als zij met behulp van het dossier
‘overdragen’. Hoe verhoudt zich een en ander tot de privacywetgeving en vanaf 1 juli 2020 is er
de verplichting om gratis digitaal inzage te bieden in de cliëntdossiers.

QuickScan van een ICT applicatie of het informatielandschap
Zorgorganisaties hebben oplossingen in Excel of applicaties draaien die onvoldoende mee zijn
gegroeid in de ontwikkeling van de AVG en of de ketensamenwerking. Hoe komt de
zorgorganisatie weer tot een oplossing die voldoet aan de eisen van deze tijd qua
gebruikersgemak, interactie met de keten en passend binnen de huidige wet en regelgeving?

Implementatie begeleiding optimalisatie van het nieuwe ECD
De zorgorganisatie heeft zorgvuldig een ECD gekozen en de ECD leverancier of een
implementatiepartner stelt het ECD keurig in conform de wensen. Als er gekozen wordt voor
een sterk gestandaardiseerd ECD, dan houdt dit in dat de zorgorganisatie in de werkwijze
aanpassingen zal moeten doen om hier het maximale uit te kunnen halen. Naast de gewenning
aan het hulpmiddel, moet er aandacht zijn voor de veranderingen die het nieuwe ECD met zich
meebrengt. Deze ‘verander’ dimensie kan een belangrijke verrijking zijn van het project.

Pakket selectie
Voor een bepaalde applicatie dient een vervanger te komen. Welk pakket past het beste bij de
zorgorganisatie? Of het nu gaat om CRM, ECD, roosterplanning of salarissysteem, niet alle
zorgorganisaties hebben de juiste ervaringen in selectie, keuze en implementatie van een
belangrijke applicatie die jaren moet blijven draaien. Advisaris heeft hier zeer ruime ervaring in.

GRZ QuickScan en optimalisatie
De Geriatrische revalidatie kent sinds een aantal jaren een afwijkend financieringsstelsel ten
opzichte van de reguliere langdurige zorg. Tevens hoort bij dit type zorg een therapeutisch
klimaat. Met een QuickScan wordt gekeken hoe de zorgorganisatie scoort op de financiële
kentallen en worden de resultaten binnen de sector vergeleken met het ‘Best Practice’ model.
De scan resulteert in een rapport met de mogelijke verbeteringen.

Regio en keten communicatie
Samenwerking in de regio levert veel optimalisatiemogelijkheden op als het gaat om
bijvoorbeeld overdrachten in de keten, terugdringen van medicijnincidenten, beveiliging van
informatie-uitwisseling. Met behulp van regionale klantreizen worden allerlei ‘praktische‘
verbeteringen in het uitwisselingsproces in kaart gebracht.

