
Effectieve inzet technologie
Hoe kan ik technologie effectief inzetten  

bij het innoveren van zorgprocessen?

www.innovationservices.philips.com/industryconsulting

Industry consulting

Innovatieniveaus

Technologische innovatie in de zorg is een kritische 

succesfactor met alle krimpende budgets. In de praktijk 

wordt deze belofte echter vaak niet waargemaakt.

Uw uitdagingen

•	 VVT-organisaties	en	zorgverleners	

moeten meer en complexere zorg 

verlenen, daarbij voldoen aan andere 

verwachtingen	en	prestatie-eisen	van	

de cliënt, met krimpende budgets en 

minder personeel.

•	 Technologische	innovatie	maakt	zijn	

belofte in de praktijk nog niet altijd 

waar.

•	 Klachten	vanuit	zorgverleners	zijn:	

“Het leidt alleen maar tot extra werk”, 

“Het maakt de zorg onpersoonlijker”, 

“Het wordt niet goedkoper”, “Er 

komen alleen maar kosten bij”, “Het 

werkt gewoon niet”.

•	 Technologie	voldoet	lang	niet	altijd	

aan de behoeften en wordt niet op 

de juiste wijze geïmplementeerd.

Innovatie niveau
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Het care management team is onderdeel van 
Industry consulting, een van de expertisegebieden 
van Philips Innovation Services. Het team levert 
gericht advies en verzorgt implementatie van 
diensten, werkprocessen en technologische 
applicaties binnen de verpleging, verzorging 
en thuiszorg. www.innovationservices.philips.com/industryconsulting Is
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Onze werkwijze

•	 Analyseer	behoeften

•	 Gebruik	‘experience	flows’	vanuit	

perspectief cliënt, mantelzorg en 

professional

•	 Gericht	op	effectieve	implementatie	

en rentabiliteit

•	 Business	Case	gebouwd	op	duidelijk	

begrip van klantbehoeften en 

experience

Experience flow dementie 
8 jaar ziektebeeld dementie en alle 

daarbij behorende issues vanuit cliënt, 

mantelzorg en professionele zorg in 

kaart gebracht.

Behoeftenanalyse 
Zorg en hieraan gerelateerde diensten 

en producten zouden mee moeten 

groeien met het levenspad van een 

cliënt.

Waardecreatie door effectieve inzet 

van technologie bij het innoveren van 

zorgprocessen door analyse, ontwerp, 

selectie en implementatie.

Uw resultaten & baten

•	 Doelmatige	inzet	technologie	door	

kostenreductie, zorgverbetering, 

procesverbetering en duidelijk beeld 

gebruiker

•	 Duurzaam	concurrentievoordeel	door	

het gebruik van technologie

•	 Toegang	tot	het	uitgebreide	nationale	

en internationale technologie netwerk 

van Philips

•	 Advies,	ondersteuning	en	facilitering	

door	ervaren	consultants:	uit	de	zorg	

en industrie

Technologie moet  
dienstbaar zijn
Integrale oplossing voor blijvende 

resultaten voor alle stakeholders

•	 Topzorg	en	gelukkige	cliënten

•	 Betrokken	en	tevreden	

zorgprofessionals

•	 Maximale	efficiëntie	voor	sterke	

en gezonde business

Analyse	tools	voor	de	inzet	van	technologie.

Aantoonbare	en	blijvende	waardecreatie	met	technologie	

voor cliënten, medewerkers en organisatie is ons doel.
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Innovatievermogen

Cliënt 
behoefte

Aantoonbare
& blijvende
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Zorg 
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Huidige &
toekomstige
technologie
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zorgverleners


