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DE MEDEtlJERKERS tlAl,l Z0RGORCANISATIE HET H0GE VEER Ulï GEMEEI'ITE 0EERïRUlIlEt{BER0
WERKEÍ{ SIilBS EEII JAAR MET CLIËI{TIIÍISSIERS OP tlE TABIET. ACTUELE BEOEVEÍ{S HEBBEN
ZE ZO AIÏIJI| BIJ IlE HAI{D El{ KUililEil ZE ÏER PTEKKE METEEII AAiIPÀSSEN.
UERMII{IlERII{G UAil DE At|MIilISÏRATIEVE LAST BETEKEIIT MEER AAl{OACHÏ V(l(}R DE CIIËNT,
IS tlE OVERÏUIGIIIO UAI{ BESTUURIIER MEÍ{K(I KOI{II{GS.
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"Het goed regelen van het hele zorgpro-
ces en de logistiek daaromheen is een
voorwaarde voor het leveren van goede
zorg. Als zorgonderneming worden
we steeds meer gedwongen om met
krimpende budgetten toch een zo hoog
mogeli jke kwaliteit te leveren. Dat kan
alleen als verzorgenden zo veel moge-
li jk met hun eigenli jke beroep bezig zijn
en zo min mogeli jk met administratieve
lasten. De ti jd die je wint met het gebrui-
ken van de tablet en de bijbehorende ap-
plicaties komt ten goede aan de zorgti jd
voor de cliënt. Via het zorgportaal kunnen
familieleden bovendien op aÍstand heel
gemakkeli jk communiceren met cliènten
en verzorgenden. Ook dat is een grote
winst", aldus Menko Konings.

MOBIELE WERKEN
Sinds een jaar werkt een groot deel van
de medewerkers van Het Hoge Veer
met het cliëntdossier op de tablet. Het
mobiele werken is eerst ingevoerd in de
thuiszorg. Sinds oktober 2011 hebben
ook de medewerkers van de nieuwe lo-
catie Hoge Veer Rivierzicht een tablet ge-
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kregen. "En we gaan het mobiele werken
ook nog invoeren op onze 'oude locatie',
die straks plaatsmaakt voor nieuwbouw.
Het actuele cliêntdossier hebben de
medewerkers op deze manier alt i jd bij de
hand, om in te kijken én aan te passen."

LOOPROUTES
De volgende stap is het maken van loop-
routes, zowel voor de thuiszorg als intra-
muraal. "Sinds 1 Íebruari hebben we spe-
ciaal daarvoor twee planners in dienst.
De planning werd voorheen gedaan door
de teamcoórdinatoren. De planners kop-
pelen de zorgviaag van de cliënt aan een
medewerker met het gewenste deskun-
digheidsniveau en daar rolt dan een loop-
route uit. Medewerkers kri jgen die route
thuis op hun telefoon oÍ op de tablet en
kunnen meteen aan de slag, zonder dat
ze eerst naar het kantoortje hoeven te
komen. Niet alleen is dit efficiént, maar je

kunt digitaal ook veel makkeli jker de wen-
sen van cliënteh inoassen. Wil iemand
bijvoorbeeld wat langer bli jven l iggen,
of in de zomer juist wat vroeger opstaan
dan kan dat gewoon. Bijkomend voordeel
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