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ZORG & DIGITAAL WERKEN 

De focus van organisaties in de zorg ligt uiteraard op het primaire proces; “het verlenen van zorg”. 
Digitaal werken is daarbij al de dagelijkse gang van zaken, denk aan smartphones met patiënt informa-
tie en het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier). Maar hoe digitaal zijn de ondersteunende processen?

Om zich zoveel mogelijk kunnen concentre-
ren op het verlenen van zorg is het zaak om 
de ondersteunende processen zo efficiënt 
mogelijk in te richten. Denk hierbij aan pro-
cessen zoals het verwerken en afhandelen 
van post, het voorbereiden en houden van 
vergaderingen en het nemen van besluiten. 
Het digitaliseren en optimaliseren van deze 
processen bespaart veel tijd en geld. 

Naast besparingen zorgt digitaal werken er 
voor dat processen transparanter zijn. Het 
is duidelijk wie welke informatie ontvangen 
heeft en wie er mee aan de slag is. Daarnaast 
is de status en voortgang van documenten 
inzichtelijk. Door het digitaliseren van het be-
stuurlijke besluitvormingsproces is het voor 
alle betrokkenen (van bestuurder tot onder-
nemingsraad) inzichtelijk wat de voortgang 
en status van een voorstel of besluit is.

NAAST BESPARINGEN ZORGT 
DIGITAAL WERKEN ER VOOR DAT 
PROCESSEN TRANSPARANTER 
ZIJN.

DOCLOGIC ZORGPARTNER
Door de kennis van de zorgmarkt spreekt 

Doclogic de taal van klant en is Doclogic in 

staat de wensen van de organisatie op een 

juiste wijze te vertalen naar een inrichting in de 

benodigde systemen. Hierbij houdt Doclogic 

rekening met de voordelen van samenwerken, 

maar tegelijkertijd de mogelijkheid tot het 

vertrouwelijk houden van stukken indien 

noodzakelijk.

Duurzaam Digitaal (Samen) Werken

DE WERELD OM ONS HEEN
Door de digitale ontwikkelingen verandert de wereld om ons heen in een snel tempo.

In die veranderende wereld bevindt zich de informatiehuishouding van zorginstellingen en 
ziekenhuizen ook op een duidelijk omslagpunt: van papier naar digitaal, van decentraal naar 

kennisdeling. Eenduidigheid, transparantie en  samenwerking in genoemde processen zijn dan ook 
absoluut noodzakelijk om als organisatie de interne bedrijfsvoering op orde te hebben en te houden.



Een overzicht van de oplossingen van Doclogic in de zorgsector

PROCESBEWAKING EN COMPLIANCY 

OPLOSSINGEN IN DE ZORG

Veel organisaties in de zorg zijn gefuseerd vanwege benodigde schaalvergrotingen om de zorg 
betaalbaar te houden. Keerzijde van deze fusies is dat organisaties groter worden en vaak meerdere 
locaties hebben. Hierdoor neemt de behoefte aan transparantie en locatie onafhankelijk kunnen 
werken enorm toe.

Indien genoemde informatie binnen  een DMS (document management systeem) wordt opgeslagen 
dan biedt dit een organisatie compliancy m.b.t. de diverse regelgeving, is informatie op alle locaties 
beschikbaar en is er grip op de informatie huishouding.

POSTREGISTRATIE

DIGITAAL VERGADEREN

BESTUURLIJKE BESLUITVORMING

INVESTERINGSAANVRAGEN

MELDING VERMOEDEN CALAMITEIT BIJ IGZ

VERKOOP / ONDERHANDELING VERZEKERAARS

KLACHTEN MANAGEMENT 

RELATIEBEHEER MEDISCH SPECIALISTEN



Documenten en andere relevante informatie kunnen in een DMS worden gekoppeld aan relaties, dos-
siers en vergaderingen. Hierdoor is alles eenvoudig terug te vinden en heeft u altijd het juiste overzicht 
van de gewenste informatie. Het bundelen van documenten in dossiers wordt ook wel “case manage-
ment” genoemd. Hierdoor zijn alle documenten van een specifieke “case” in één oogopslag terug te 
vinden.

Vanuit de overheid worden steeds meer wettelijke eisen gesteld aan ziekenhuizen en zorginstellingen. 
Niet alleen op het gebied van het verlenen van de zorg, maar ook aan de “administratieve” kant van 
deze organisaties, bijvoorbeeld het regelen van medezeggenschap en het beschikken over een klachten 
regeling. 

Ook zijn zorginstellingen verplicht om een BIG registratie voor medisch specialisten te voeren en indien 
het vermoeden van een calamiteit bestaat, dit melden bij de inspectie voor de gezondheidszorg. Voor al 
deze onderdelen geldt dat dossiervorming een belangrijke voorwaarde is om aan deze eisen te kunnen 
voldoen.

WETTELIJK KADER

DOCUMENT MANAGEMENT
Als generieke voorziening

Klik op de afbeelding om deze op ware 
grootte te bekijken.

http://www.doclogic.nl/hubfs/Schematische_weergaves/Document%20Management%20als%20generieke%20voorziening.png


VOORDELEN VAN DOCUMENT 
& CASE MANAGEMENT
Op een rijtje!

Om goede zorg te kunnen verlenen, moet een organisatie zijn administratieve taken zo eenvoudig en 
transparant mogelijk kunnen uitvoeren. Document en Case Management helpt bestuurders, managers 
en secretariaten om de benodigde informatie snel en eenvoudig te beheren en terug te kunnen vinden. 
We zetten alle voordelen hieronder op een rijtje. 

1. VINDBAARHEID
Het breed vindbaar en beschikbaar maken van 
documenten, ook buiten het proces en het 
primaire systeem waarin de documenten zijn 
ontstaan. 

2. PROCESBEWAKING
Door processen in te richten d.m.v. workflows 
in een case management systeem, is de 
status van het proces inclusief de betreffende 
documenten altijd voor de betrokkenen 
inzichtelijk. Meer concreet, een aanvrager 
van een investering kan real time volgen waar 
in het proces de aanvraag ligt. Ook worden 
afhandeltermijnen, zoals bijvoorbeeld het 
tijdig reageren op vragen van de inspectie 
voor de gezondheidszorg, bewaakt. 

3. COMPLEETHEID EN TRANSPARANTIE
Door documenten te bundelen per dossier 
(of case), zijn alle relevante documenten aan 
elkaar gekoppeld. Hierdoor kan bijvoorbeeld 
een cliëntenraad in één oogopslag zien of 
het advies ten aanzien van een voorgenomen 
besluit voldoende is verwerkt.

4. EFFICIENTY
Door digitaal post te registreren en 
digitaal te vergaderen, beschikken de 
betrokken personen sneller over de juiste 
informatie. Bestuurders en managers 
kunnen via hun tablet de ingekomen 
post of vergaderstukken raadplegen. 
Medewerkers van de secretariaten zijn 
in staat documenten met elkaar te delen 
waar nodig, waardoor informatie niet 
meerdere keren vastgelegd hoeft te 
worden.

5. WETTELIJKE EISEN
Door de processen digitaal in te richten 
en te sturen op de compleetheid 
van dossiers en informatie, helpt een 
Document & Case Management systeem 
om te voldoen aan de wettelijke eisen die 
organisaties in de zorg worden opgelegd.

Direct starten met 
Document Management?

VRAAG EEN 
DEMO AAN!

http://www.doclogic.nl/vraag-een-demo-aan


WAT IS POSTREGISTRATIE?
Via verschillende kanalen ontvangt een organi-
satie inkomende documenten. De handmatige 
verwerking en distributie naar de interne sta-
keholders is zeer arbeidsintensief en levert vaak 
dubbel werk. Documenten worden gekopieerd 
of gescand en per e-mail rondgestuurd. Aange-
zien dit niet in een eenduidig systeem gebeurd, 
raken stukken kwijt en werkt dit vertragend voor 
de afhandeling van het proces.

OPBOUW INTEGRAAL DIGITAAL DOSSIER
Gedurende het proces kunnen er nieuwe docu-
menten worden aangemaakt (vb: antwoord op 
een eerder ingekomen verzoek per e-mail) of ac-
ties worden afgehandeld.

Dit wordt automatisch met de bijbehorende sta-
tusverandering (afgehandeld) in het juiste digita-
le dossier worden opgeslagen. Deze informatie 
blijft ten alle tijden digitaal in het archiefsysteem 
beschikbaar voor de daartoe geautoriseerde ge-
bruikers.

Alle inkomende documenten worden direct na binnenkomst in uw organisatie digitaal vastgelegd in een 
DMS. Door alle fysiek inkomende stukken (brieven, offertes, rapporten) te digitaliseren en te registreren 
creëert u een situatie waarin ook de verwerking (workflow) digitaal kan verlopen, waarbij de stukken 
automatisch in het beveiligde digitale postvak van de juiste stakeholder wordt aangeboden.

Klik op de afbeelding om deze op ware 
grootte te bekijken.

POSTREGISTRATIE
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BESLUITVORMING IN DE ZORG

Klik op de afbeelding om deze op ware 
grootte te bekijken.

Besluitvorming in een DMS zorgt er voor dat het 
gehele proces van idee, tot besluit, voor alle be-
trokkenen inzichtelijk is. Alle documenten zoals 
voorstel, voorgenomen besluit of adviesaan-
vraag zijn overzichtelijk gebundeld zodat duide-
lijk is hoe een besluit tot stand gekomen is.

Door het gebruik van workflow verloopt het pro-
ces altijd conform de benodigde stappen. Auto-
matische statussen en deadlines zorgen ervoor 
dat duidelijk is waar in het proces het voorstel 
zich bevind. De diverse actoren zien in hun eigen 
werkvoorraad welke actie van hun wordt ver-
langd en hoeveel tijd zij daar nog voor hebben.

ADVIESORGAAN
De benodigde adviesorganen ontvangen auto-
matisch een melding van de advies- of instem-
mingsverzoek. Vanuit de werkvoorraad zijn het 
voorstel, het voorgenomen besluit en aanvullen-
de documenten direct beschikbaar. Zodra een 
besluit definitief is ontvangen de adviesraden 
een melding zodat inzichtelijk is of het advies 
voldoende is meegenomen in de besluitvorming.

SECRETARIAAT
Het secretariaat heeft in een DMS het overzicht 
over alle (te nemen) besluiten. In één oogopslag 
is te zien welke besluiten definitief zijn, welke 
adviesaanvragen uitstaan en welke voorstellen 
geagendeerd kunnen worden. Bij het agenderen 
zijn alle benodigde documenten direct beschik-
baar. en kunnen eenvoudig worden doorgezet 
naar een (digitale) vergaderapplicatie. 

BESTUURDER
Indien gekoppeld aan een digitale vergader ap-
plciatie ontvangt de bestuurder alle relevante 
stukken digitaal op de tablet. Tevens zijn alle ge-
nomen besluiten overzichtelijk terug te vinden, 
inclusief de adviezen, instemmingen, business 
cases etc. Hierdoor ben je altijd in control.

Besluitvorming in de zorg kent vele actoren, zoals ondernemings- en clientenraden, zorg adviesraden, 
Raden van Toezicht, vereniging van medisch specialisten en natuurlijk het bestuur. 

http://www.doclogic.nl/hubfs/Schematische_weergaves/Bestuurlijke-besluitvorming-DMS.png


OVERIGE OPLOSSINGEN EN KLANTCASES
KLIK OP EEN VAN DE AFBEELDINGEN VOOR MEER INFORMATIE

VOLG DE QR-CODE
BEKIJK HIER ALLE RESOURCES

http://www.doclogic.nl/whitepaper-contractbeheer
http://www.doclogic.nl/whitepaper-klachtenregistratie
http://www.doclogic.nl/duidelijke-structuur-door-document-management
http://www.doclogic.nl/papierloos-vergaderen-is-uw-organisatie-er-klaar-voor
http://www.doclogic.nl/whitepaper-digitale-personeelsdossiers
http://www.doclogic.nl/d%C3%A9-app-die-van-jouw-iphone-of-ipad-een-mobiele-scanner-voor-decos-join-maakt
http://cdn2.hubspot.net/hubfs/1891877/Resources/PDFs/Presentatie_Decos_Connect_Power_Integraties_Decos_Relatiedag_2015_Doclogic.pdf?t=1460643174164
http://www.doclogic.nl/klantcase-amarant-groep
http://www.doclogic.nl/klantcase-roc-noorderpoort
http://www.doclogic.nl/klantcase-novagraaf
http://www.doclogic.nl/klantcase-ziekenhuisgroep-twente
http://www.doclogic.nl/klantcase-schadefonds-geweldsmisdrijven
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DOCLOGIC BV

Doclogic is sinds 2001 een zeer betrouwbare implementatiepartner en reseller op het gebied van software voor 

digitale informatie verwerking. Doclogic brengt de kennisgebieden van automatisering, management en 

digitalisering samen.

Als innoverende ICT dienstverlener adviseren, stimuleren en begeleiden wij organisaties en hun medewerkers, om op 

doelmatige wijze met kwalitatief hoogwaardige ICT oplossingen te werken. Medewerkers van Doclogic onderscheiden 

zich door hun vakkennis, betrokkenheid en persoonlijke benadering. Ons toonaangevende producten en diensten 

portfolio omvat de beste oplossingen voor het beheren van uw digitale informatie en het verbeteren van uw bedrijfs-

processen. In deze wereld van informatieovervloed heeft Doclogic de missie om organisaties via bewezen technologie 

en best practices, zo optimaal mogelijk te ondersteunen in de implementatie van bedrijf kritische processen.




