Zorg die verder gaat

Hoe digitale innovaties
de zorg veranderen én
verbeteren
CZ zet zich samen met zorgverleners én patiënten in om de zorg met
digitale toepassingen anders en beter te organiseren. Bijvoorbeeld
met de invoering van een online omgeving en app bij huisartsen.

CZ en e-health
CZ vindt het belangrijk om de zorg te
innoveren, met de problemen die in
de zorg spelen als uitgangspunt.
Zoals de huisartsentekorten en de
wachtlijsten in de specialistische zorg.
Menno Jansen, programmamanager
e-health bij CZ, legt uit: “We kijken
daarbij met name naar technologieën
die we bij wijze van spreken morgen
al kunnen inzetten. Zeker in deze tijd
is dat belangrijk: de zorg mag niet te
lang stil komen te liggen, want dan
ontstaan levensgevaarlijke situaties.
CZ helpt zorgaanbieders bij het
inzetten van de juiste digitale
oplossingen, zodat ze ook nu mensen
kunnen blijven helpen. Samen gaan
we aan de slag met de verandering.
We brengen de basis op orde, met als
doel datgene wat we leren mee te
nemen naar andere zorgpartijen.
Daarbij kijken we altijd naar de
kosten, de kwaliteit en de toegankelijkheid van zorg, zodat de verandering kans van slagen heeft.”
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Jasper Schellingerhout (links op foto)
is huisarts bij Het Huisartsenteam
De Keen in Etten-Leur. Menno Jansen
is programmamanager e-health bij CZ.
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