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1. Samenvatting 
In Juni 2020 kwam er een dringende aanbeveling van de Sociaal Economische Raad: een hervorming               
van de ouderenzorg is nodig om voldoende, hoogwaardige zorg te leveren voor het groeiende aantal               
en intensieve zorgvragen. Naast het waarborgen van de continuïteit van de ouderenzorg zijn er ook               
ontwikkelingen op komst die bepaalde transformaties vergen van de instellingen, zoals de            
Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) en kansrijke technologieën zoals business analytics         
toepassingen of eHealth applicaties. Een geavanceerde informatievoorziening - met name het gebruik            
van management dashboards - helpt organisaties vaak met het benodigde in control zijn van de               
bedrijfsvoering, zodat hoogwaardige zorg effectief geleverd kan worden. Ondanks het strategische           
belang en bestaande initiatieven van zorginstellingen, komt de ontwikkeling van dashboards relatief            
traag op gang in vergelijking tot andere industrieën of processen beschreven in de literatuur over               
dashboard ontwikkeling. Om dit beter te begrijpen, en om management handvatten te geven om              
voortgang te maken in dit proces richt deze studie zich daarom op de volgende kernvraag: Wat zijn de                  
belangrijkste uitdagingen en kansen om te adresseren in het ontwikkelen van dashboards in de              
ouderenzorg, vanuit een strategisch/CIO perspectief?  
 

Verantwoording 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn vier zorginstellingen als casussen onderzocht,            
geselecteerd aan de hand van een expert panel van softwareontwikkelaars, informatieadviseurs in            
ouderenzorgorganisaties, en consultants. De zorgorganisaties verschillen in grootte tussen         
middelgroot (2500-3500 medewerkers) en groot (4000-5000 medewerkers), bieden alle drie hoofd           
zorgvormen aan (GRZ, intra- en extramuraal) en zijn verspreid over randstedelijke en niet             
randstedelijke regio’s. Ook is een combinatie van data vormen gebruikt, waarbij het expert panels              
eerste inzichten en twaalf interviews aangevuld zijn met documenten vanuit de organisaties (slides,             
voorbeelden, geanonimiseerde screenshots) en praktijk rapporten zoals Waardig & Trots (2019). De            
data is geanalyseerd aan de hand van de literatuur over best practices voor business              
intelligence/dashboard ontwikkeling en het vermogen van organisaties om IT te          
adopteren/implementeren.  
 

Resultaten 
In grote lijnen laten de resultaten zien dat zorgorganisaties nog steeds worstelen met het verzekeren               
van een goede fundering waarop dashboard vormgeving en management implementatie later op voort             
kunnen bouwen. Het verbinden van wat de informatievoorziening al aan kan bieden met wat de               
zorgmanager nodig heeft blijft een van de kern uitdagingen door onder andere (1) het gebrek aan                
professionele methodiek, (2) het “denken in data/informatie” onder zorgmedewerkers en (3) het            
bestaan van data architectuur/kwaliteitsproblemen.  

Voorbeelden van methodiek die vaak gebruikt worden zijn frameworks zoals          
COBIT/ITIL.Hoewel het gestructureerd aanpakken van bedrijfstransformaties zoals dashboard        
ontwikkeling bevestigd is als best practice in de literatuur, werd dit zelden aangetroffen in de               
zorgorganisaties.  
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Het gebrek aan ‘het denken in data/informatie’ van zorgmedewerkers is een complex            
fenomeen, waarbij respondenten wezen op een gebrek aan IT capaciteiten en een structurele en              
culturele afstand tussen zorg operatie en (IT) support staff als belangrijke factoren. De relatief lage IT                
capaciteiten van zorgmanagement en zorgmedewerkers (die registreren) kunnen voornamelijk         
problemen geven voor het accepteren en gebruiken van het dashboard in de toekomst, en voor het                
garanderen van goede data input door middel van het correct registreren. De dominante ‘zorgcultuur’              
is ook vaak aangewezen als oorzaak in samenspraak met gebrek aan kennis/opleiding over het              
potentieel van IT. Deze ‘zorg cultuur’ wordt echter ook met veel overtuiging gekenmerkt als een teken                
van een hele sterke intrinsieke motivatie om goede zorg te verlenen, en daarmee ook een kans. Deze                 
motivatie uit zich bijvoorbeeld in de vele workarounds die gecreëerd worden om toch hoogwaardige              
zorg te verlenen, ook al zijn de organisatiestructuren of informatiesystemen (nog) niet optimaal. Een              
respondent vatte dit mooi samen: “Toen ik in de zorg kwam werken leerde ik al snel dat goede zorg                   
verlenen prioriteit nummer 1, 2 en 3 is- oh en 4 en 5 ook nog!”. Wanneer deze motivatie toegepast                   
kan worden om de zorgmedewerker meer mee te nemen in het nut van informatie, kunnen de al                 
beschikbare dashboard/BI tools de ouderenzorgorganisaties veel mogelijkheden bieden.  

Hoewel er vaak veel relevante, goede data beschikbaar is, bijvoorbeeld vanuit het ECD, zorgt              
het complexe applicatielandschap (door veel fusies/overnames en verschillende zorgvormen) en het           
gebrek aan professioneel master data management in de IT Infrastructuur toch vaak voor uitdagingen              
voor de data kwaliteit en beschikbaarheid. Wanneer de datastromen niet goed worden ontsloten             
vanuit de veelheid aan applicaties, met goede (documentatie procedures), in een passende en             
professionele architectuur, komt de datakwaliteit en betrouwbaarheid in gevaar, zie afbeelding 1. Om             
toch het potentieel van deze data te benutten waren er veel workarounds te vinden. Binnen               
bijvoorbeeld de informatievoorziening werd veel gedebatteerd over de oorsprong van de data (bijv.             
hoe wordt deze vastgelegd in het systeem) of nagegaan of iemand ergens bijv. manueel een               
aanpassing heeft gedaan. Ook zorgmanagers geven aan zelf handmatig ‘lijstjes’ te maken voor             
structurele informatiebehoeften, of spenderen in sommige gevallen vrij veel tijd aan informatie zoeken             
op verschillende systemen. Deze inefficiënties zorgen ervoor dat zowel informatievoorziening als           
management vaak niet “het echte gesprek” kunnen voeren: welke informatie nodig is om goed te               
sturen, en hoe de informatievoorziening hierin kan helpen.  

  
Afbeelding 1: Overzicht van applicatiebeheer, data en IT infrastructuur 

 
Wat opviel in het thema datakwaliteit was hoe er gemengde evaluaties waren over de kwaliteit               

van de data, zowel per bedrijf, maar ook bínnen de organisatie in sommige casussen. Een mogelijke                
en vrij voor de hand liggende verklaring hiervoor is het verschil in definitie van ‘goede datakwaliteit’.                
Respondenten die nadachten over de benodigdheden voor business analytics en big data            
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toepassingen in de toekomst waren bijvoorbeeld veel kritischer op wat ‘goede’ data is en hoe ver ze                 
daar nog van af zaten. Professionele procedures of processen om datakwaliteit te waarborgen bleken              
zelden aanwezig, terwijl dit voor betrouwbare data voor dashboards in de nabije toekomst, maar ook               
voor de potentie van analytics en gegevensuitwisseling cruciaal is. Door de aard van dit verkennende               
onderzoek kon een grondige analyse van de datakwaliteit niet meegenomen worden, maar om de              
opgedane inzichten m.b.t. datakwaliteit toch in kaart te brengen is een overzicht van overwegingen              
voor verschillende datakwaliteit elementen toegevoegd in bijlage 5 (blz 78). De onvermijdelijke            
subjectiviteit, en de foutgevoelige en variaties in registratie in de patient data zijn vaak genoemd als                
uitdagende overwegingen in het bereiken van goede datakwaliteit, waarbij personele en financiële            
data alleen soms lijden in kwaliteit door ontbrekende gegevens.  
 

De theoretische bijdrage van dit onderzoek is voornamelijk een verkenning van welke            
organisatorische, omgevings en markteigenschappen problematisch of juist gunstig zijn voor de           
dashboard ontwikkeling in ouderenzorgorganisaties. Deze bevindingen kunnen helpen        
ouderenzorginstellingen inzicht te bieden in mogelijke aandachtspunten of prioriteiten wanneer zij           
nieuwe technologieën zoals dashboards toepassen. Wanneer we de drie domeinen van invloed            
beschouwen als (1) de omgeving/sector (2) de technologie en (3) de organisatie, blijken dynamieken              
binnen de organisatie momenteel het meest uitdagend. Om de kansen die bestaande technologie             
biedt te benutten is het van belang om problematische organisatorische dimensies zoals cultuur,             
structuur en leiderschap te vormen in manieren die het dashboard ontwikkelprocess           
vergemakkelijken. 
 

Aanbevelingen  
Vanuit de literatuur en praktijk zijn er enkele aanbevelingen die doorgaans helpen om de              
geïdentificeerde uitdagingen te adresseren en de kansen te benutten. Allereerst is het van belang dat               
de IT infrastructuur met het applicatiebeheer, de IT architectuur en data(management)           
geprofessionaliseerd wordt middels IT investeringen (denk hierbij aan het implementeren van master            
data management, het opstellen van een data quality board e.d.). Om de investeringskosten in              
perspectief te kunnen zien met de daadwerkelijke payoffs wordt geadviseerd om de kosten van              
huidige workarounds en inefficiencies te meten vanuit een holistisch perspectief (zie tabel 6), en              
kosten voor bijvoorbeeld de zoektijd van management naar informatie, of de workarounds van IT staff               
mee te nemen. Ook kan het potentieel van de beschikbare data (zoals ECD data) beter benut worden,                 
wanneer IT staff en zorgmedewerkers meer tijd hebben om ‘het echte gesprek te voeren’.              
Frameworks zoals COBIT zouden hierbij nuttig kunnen zijn om de organisatie kritisch onder de loep te                
nemen, om bijvoorbeeld structurele aanpassingen te maken (interdisciplinaire werkgroepen) of het           
aanpassen van bedrijfsprocessen (informatievoorziening nauw betrokken maken bij het opstellen van           
nieuwe registratie richtlijnen of opstellen van onboard modules). Hierbij kan gedacht worden aan een              
‘push’ en ‘pull’ beweging, waarbij in beginstadia de informatievoorziening de zorgmanager helpt met             
‘denken in informatie’, zodat de zorgmanager dit uiteindelijk meer zelf uit kan vragen.  
 

Toekomstig onderzoek  
Ook kan verder onderzoek zich richten op de nieuwe vragen die ontstaan zijn vanuit deze studie: (1)                 
Hoe kan men hoogwaardige data kwaliteit bewerkstelligen in een ouderenzorgorganisatie? en (2) Wat             
voor informatie heeft zorgmanagement (op strategisch, tactisch en operationeel niveau) nodig om            
goed te sturen?. Voor beide vragen is het belangrijk om de invloed te overwegen van de complexiteit                 

3 



Towards Future-proof Business Intelligence in Elderly Care with Dashboard Solutions - July 2020  

die ontstaat uit het aanbieden van verschillende zorgvormen (GRZ, Intra- en extramuraal). Wellicht is              
het hierbij gunstig om gebruik te maken van regionale samenwerkingsverbanden of           
koepelorganisaties, zodat met gedeelde middelen efficiënt informatiebehoeften voor de de          
verschillende zorgvormen gevonden kunnen worden.  
 
2. Leeswijzer en structuur verslag  
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Master Business Information Management aan de               
Rotterdam School of Management/Erasmus Universiteit. Om aan de vereisten van deze opleiding te             
voldoen bevat de rapportage bepaalde onderdelen die wellicht minder relevant zijn in de praktijk.              
Daarom volgt een korte leeswijzer aan de hand van de inhoudsopgave (blz 5).  
 

1. De introductie schetst de context en relevantie van het onderzoek, en hoe het onderzoek 
hierin gepositioneerd is. - Voor zorgorganisaties is deze informatie minder relevant 

2. Het literatuuronderzoek bestaat uit vier onderdelen: (2.1) best practices om een 
hoogwaardige business intelligence/dashboard te ontwikkelen, (2.2) literatuur die helpt 
begrijpen hoe organisaties bepaalde technologie beter, of juist minder goed kunnen inzetten, 
(2.3) een uitgebreidere beschrijving van de ouderenzorg context en (2.4) een korte 
beschrijving van verwachte uitdagingen en kansen - Sectie 2.1 kan relevant zijn om de best 
practices en de scope van het onderzoek door te nemen, en sectie 2.2 kan mogelijk inzicht 
bieden in welke factoren invloed kunnen hebben op het dashboard proces binnen eigen 
organisatie/sector.  

3. Het methodologie hoofdstuk is een zeer uitgebreide verantwoording over hoe de resultaten 
tot stand zijn gekomen. - Sectie 3.2 over de data die gebruikt is, en hoe de analyse tot stand is 
gekomen kunnen relevant zijn. 

4. Het hoofdstuk met resultaten beschrijft uitgebreid de hoofdthema’s (belangrijkste kansen en 
uitdagingen) die genoemd zijn aan de hand van veel quotes en voorbeelden uit de data.  - De 
inzichten uit dit hoofdstuk kunnen de lezer helpen om eigen conclusies te trekken, los van de 
literatuur en analyse van het onderzoek. Ook kan het helpen om herkenning of juist contrasten 
te vinden in de eigen organisatie. 

5. Het laatste hoofdstuk genaamd discussie & conclusie bestaat uit een drietal onderdelen: 
(5.1) de discussie waarin de inzichten uit de data verklaard worden aan de hand van de 
literatuur, (5.2) een conclusie waarin een kortere samenvatting wordt gegeven van de 
bevindingen van het onderzoek en (5.3) een uitgebreide beschrijving van adviezen om de 
kansen te benutten en de uitdagingen te overkomen, opgesteld vanuit best practices vanuit de 
literatuur en de praktijk. - Secties 5.2 en 5.3 kunnen de lezer wellicht helpen met het 
identificeren van herkenbare knelpunten of kansen en wat mogelijke manieren zijn om de 
kansen te benutten en de knelpunten te adresseren 
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