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Zorg in de wolken

Om kwalitatief hoogwaardige zorg 
nu en in de toekomst te behouden, 
is een fundamentele transformatie 
nodig. De digitale revolutie waar we 
ons middenin bevinden speelt daar-
bij een cruciale rol. Deze revolutie 
slecht in een rap tempo de muren 
tussen de zorginstelling en de wereld 
en biedt ongekende mogelijkheden 
als bindmiddel tussen mensen. Zij 
herschikt de posities van partijen in 
het zorgproces. Voorheen gescheiden 
werelden komen middels eHealth met
elkaar in contact en versterken elkaar. 
De fundamentele verandering voor 
de zorg ligt in de herkenning en de 
erkenning van de nieuwe positie die 
zorgvrager en zorgverlener innemen 
in de digitale wereld. Capgemini 
vertaalt eHealth niet voor niets als 
‘Empowered-Health’.

De uitdaging is om de bestaande 
systemen in zorginstellingen op een 
slimme manier te koppelen aan deze 
nieuwe toepassingen zoals eConsulten, 
regionale patiëntendossiers, personal
health record, sociale media en mo-
biele toepassingen. Complicatie is 
dat deze nieuwe toepassingen

in veel verschillende vormen bestaan 
en zich bovendien razendsnel ontwik-
kelen. Dit vraagt om een flexibele 
schil om de bestaande (legacy)syste-
men heen. Cloudtechnologie biedt de 
benodigde flexibiliteit op een veilige, 
betaalbare en schaalbare manier.

Cloudtechnologie  
Een techniek als cloud heeft het 
potentieel om zorginstellingen te 
helpen om de informatievoorziening 
flexibel en veilig te maken en de 
interactie met patiënten drastisch te 
vergroten. Bovendien is zij opmer-
kelijk goedkoper dan traditionele 
IT-oplossingen.

De cloud kenmerkt zich door het 
volgende: 
n    Schaalbare en ‘elastische’ dien-

sten leveren via internet / mobiele 
apparaten.

n    Deze diensten kan de gebruiker
zelf inrichten (zoals toegang geven).

n    De cloud is onzichtbaar voor de 

eindgebruiker en vormt een laag 
tussen de gebruiker en de huidige 
systemen van instellingen.

n    Er wordt betaald op basis van 
gebruik.

n    Privacy en veiligheid kunnen sterk 
worden gewaarborgd.

n    De cloud is plaats- en tijdonafhan-
kelijk te gebruiken.

Cloudtechnologie maakt een veilige, 
flexibele en kosteneffectieve inzet van
eHealth mogelijk en is veel eenvou-
diger te ontwikkelen dan de reguliere 
ICT-oplossingen binnen zorginstel-
lingen. Hierdoor is cloud een aantrek-
kelijke technische oplossing om
eHealth te leveren. De implementatie
kan in kleine beheersbare stappen
plaatsvinden, met slechts een beperkte 
investering in tijd en ICT. Hierbij
is het echter wel noodzakelijk
om vanaf het begin

De Capgemini-aanpak om de weg naar de cloud in te vullen



3. Beschrijf het cloudpotentieel
 In deze stap wordt de waarde van 

de cloudoplossing gedefinieerd 
voor de zorgverlening. Het middel
hierbij is een gezamenlijk te ont-
wikkelen businesscase om de 
waarde propositie in kaart te bren-
gen en sceptische stakeholders te 
overtuigen. 
n    Ontwerp en ontwikkel de 

cloudbusinesscase waarin de 
baten voor de zorgverlening en 
de investeringen die gemaakt 
moeten worden tot uitdrukking 
komen.

4. Bepaal de cloudstrategie en 
-aanpak
Vervolgens worden implicaties 
van cloud voor de strategie van de 
zorginstelling en netwerkorganisa-
ties in kaart gebracht. Belangrijke 
partners (zoals: patiënten, (col-
lega) zorgverleners, zorgverzeke-
raars, inkoop allianties etcetera) 
moeten bij elkaar komen om de 
mogelijkheden te ontdekken, 
inzichten te delen en bedenking-
en uit te wisselen, des te meer 
wanneer de potentiële waarde ligt 
in samenwerking tussen stakehol-
ders. Op basis hiervan wordt de 
strategie en aanpak vormgegeven.
n    Verifieer en geef vorm aan de

strategie met betrokken zorg-
verleners en vertegenwoordiging 
van de patiënt; stel een op maat 
gemaakte aanpak op om zorg-
processen te optimaliseren door 

gezamenlijk op een gestructureerde 
manier de weg naar de cloud toe te 
definiëren om optimaal van de voor-
delen gebruik te kunnen maken.
Met name omdat de toepassing van
cloudtechnologie eigen specifieke uit-
dagingen kent. Capgemini Consulting 
heeft hiertoe een aanpak ontwikkeld
in de vorm van een cloudroutekaart 
waarin alle belangrijke succesfactoren
om tot een succesvolle implementatie 
van eHealth te komen samen met u 
kunnen worden uitgewerkt. Daarbij 
gaat het onder andere om: stakeholder 
alignment, privacy en beveiliging 
van patiëntgegevens, netwerk perfor-
mance en interoperabiliteit tussen 
systemen. 

De Capgemini-aanpak
In de cloudroutekaart wordt in zes 
stappen gewerkt aan een solide 
cloudomgeving.

Deze routekaart bestaat uit de vol-
gende tussenstations.

1. Beschrijf de context voor cloud -
oplossingen 

 Plaats cloud in de juiste context, 
door drivers en uitdagingen voor 
de zorginstelling te identificeren. 
n    Identificeer medische, financiële 

en technologische drivers om 
cloud toe te passen.

n    Benoem mogelijke complicaties 
voor het toepassen van deze 
technologie in zorgprocessen. 

2. Definieer de te behalen doelstel-
lingen met de introductie van 
cloud 

 Het opstellen van heldere en haal-
bare doelstellingen en richtlijnen 
vormen de basis van transitie naar 
de cloud. 
n    Stel gezamenlijk doelstellingen 

op om de kwaliteit of doelmatig-
heid van de zorg te verbeteren, en
benoem de richtlijnen waaraan de 
oplossing moet voldoen (bijvoor-
beeld privacy en veiligheid en 
beschikbaarheid van gegevens).

n    Creëer een platform voor een 
succesvolle cloudintroductie 
door belangrijke stakeholders en 
netwerkorganisaties te betrekken.

optimaal gebruik te maken van 
cloudtechnologie.

5. Ontwikkel het gezamenlijke 
cloudraamwerk
In deze stap wordt vanuit verschil-
lende perspectieven een cloudraam-
werk opgesteld. De volgende per-
spectieven helpen om de cloud-
oplossing vorm te geven:
a. .Zorgrollen: hoe kunnen zorg-

processen en IT-functionaliteiten 
met elkaar verbonden worden 
zodat de waarde van cloud 
maximaal wordt benut?

b.. Zorgapplicaties: welke applica-
ties en zorgdiensten bestaan in 
de organisatie en hoe geschikt 
zijn deze om uit te breiden met 
cloudservices?

c.. Privacy en veiligheid: hoe 
wordt verzekerd dat patiënt-
gegevens veilig zijn in de cloud, 
en dat er voldaan wordt aan de 
Wet Bescherming Persoons-
gegevens?

d.. Cloudvendors: welke stappen 
moeten ondernomen worden 
om clouddiensten operationeel 
te krijgen?

e. Technologie fit: hoe passen de 
cloudtechnologieën in elkaar en 
hoe blijven ze interoperabel?

6. Ontwikkel de weg naar zorg-
cloud
Het doel is om een strategie 
waarin de cloud optimaal wordt 
benut in uw specifieke omgeving 
te ontwikkelen. Door samen te 
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werken met andere zorginstellin-
gen, de zorg naar een hoger niveau 
te brengen en de patiënt ervaring 
te verbeteren.

 Deze aanpak levert ook een 
‘roadmap’ op met de benodigde 
stappen om de visie te realiseren, 
waarin de afhankelijkheden zijn 
benoemd en de uitdagingen in 
zijn geïdentificeerd.
a..Een transitie naar de cloud-

strategie.
b..Workshop waarin stappen in 

tijd worden geplaatst, afhanke-
lijkheden worden benoemd, en 
uitdagingen zijn geïdentificeerd.

Ervaring
Capgemini heeft de bovenstaande 
aanpak in verschillende projecten 
beproefd. Zo is samen met regionale 
zorgaanbieders (huisartsen, apothe-
kers, zorginstellingen gericht op cure 
en care) en zorgverzekeraars een 
regionale cloudoplossing ontworpen 
voor een dementie ketendossier. Een 
ander voorbeeld is de ontwikkeling 
van een eerste versie van een work-
flow ondersteunend systeem voor 
preoperatieve screening op basis van 
cloudtechnologie.

Conclusie
Cloudcomputing in de zorg maakt 
een stormachtige ontwikkeling door. 
Eenieder die verantwoordelijkheid 
draagt voor de bedrijfsvoering van 
een zorginstelling vraagt zich af hoe 
zorgdiensten flexibel en goedkoop, 
en in samenwerking met steeds wis-
selende ketenpartners, op een veilige 
manier kunnen worden geleverd aan 
de patiënt. Een flexibele en veilige 
manier om zorginformatie te delen, 
over de muren van de zorginstelling 
heen en in interactie met de patiënt, 
is een randvoorwaarde voor realisatie 
van deze wens. Cloudtechnologie 
lijkt buitengewoon geschikt om de 
gevraagde veilige, flexibele, schaalba-
re en kosteneffectieve keten-informa-
tisering te realiseren, zonder toren-
hoge en risicovolle investeringen in 
eigen ICT-infrastructuren vooraf. De 
aanpak die Capgemini heeft ontwik-
keld, helpt om de transitie te maken 

naar de cloud. Staat uw organisatie 
op het punt om de transitie te maken 
of wilt u verkennen wat de mogelijk-
heden van cloud zijn voor organisa-
tie? Neem dan contact met ons op. 
Wij wisselen hierover graag met u 
van gedachten!
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Met ruim 120.000 mensen in 40 
landen is Capgemini wereldwijd een van 
de meest vooraanstaande aanbieders 
van consulting-, technology- en outsour-
cingdiensten. In 2011 rapporteerde 
Capgemini Group een omzet van 9,7 mil-
jard euro. Samen met zijn klanten cre-
eert en realiseert Capgemini resultaat-
gerichte business- en technology-
oplossingen, toegesneden op de klant-
behoefte. Als een cultureel diverse 
organisatie heeft Capgemini zijn eigen
onderscheidende manier van werken, de 
Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik van het 
wereldwijde lever ingsmodel 
Rightshore®.  

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

Capgemini Consulting is het mondiale 
Strategy en Transformation Consulting 
label van de Capgemini Group, gespecia-
liseerd in het adviseren en begeleiden 
van organisaties bij verandertrajecten: 
van de ontwikkeling van innovatieve 
strategieën tot en met de uitvoering 
daarvan, met continue aandacht voor 
duurzame resultaten. Capgemini 
Consulting biedt ondernemingen en 
overheden een vernieuwende benade-
ring, gebruikmakend van innovatieve 
methodes, technologie en het talent van 
meer dan 3.600 consultants wereldwijd. 
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