Digitale transformatie
voor toekomstbestendige
wijkverpleging
Algemeen

neemt af. Zo borgen we de toegang tot wijk
verpleging, ook voor de toekomst.
Digitale zorg is een substitutie van de bestaande zorg.
Duurzame inbedding van blended care staat voorop
en moet uiteindelijk leiden tot bovenstaande effecten.
De zorgaanbieders met wie wij een samenwerking
zijn aangegaan includeren 30% van de cliënten
binnen de integrale digitale zorgoplossing. Hierbij
toetsen we welke digitale zorg leidt tot
arbeidsefficiëntie en onder welke voorwaarden.
Bij 80% van alle zorgaanbieders worden bewezen
effectieve interventies ingezet in het zorgproces, zoals
beeldbellen en medicijndispensers.

Als zorgverzekeraar denkt CZ groep mee over de toekomst
van de gezondheidszorg in Nederland. Om de uitdagingen
in de zorg het hoofd te bieden, moeten we met elkaar de
zorg anders inrichten. Digitale vormen van zorg zijn
daarbij cruciaal: we kunnen én willen niet meer zonder. Er
is een transformatie nodig om de zorg aan te laten sluiten
bij de wensen van patiënten én om de zorg toegankelijk
en betaalbaar te houden. Met de implementatie van
sociale en technologische innovaties werken we vandaag
al samen aan de zorg van morgen. Die is digitaal of
hybride waar het kan en fysiek waar het moet.

•

We stimuleren zorgaanbieders om meer werk te maken
van innovatieve vormen van zorg. In diverse projecten en
met onze duurzame coalities werken we in co-creatie
aan de implementatie van nieuwe zorgpaden, waarbij
digitale zorg een belangrijke rol speelt. We kijken samen
bij welke behandelingen digitale zorg de meeste impact
kan hebben. We doen gezamenlijk onderzoek, wisselen
kennis uit en leren van elkaar, zodat we samen de
transformatie naar digitale zorg in heel Nederland
kunnen versnellen.

Hoe stimuleert en faciliteert CZ groep dit?

Bent u geïnteresseerd in de bredere kijk van CZ groep op
de opschaling van digitale zorg naar duurzame zorg? Kijk
dan op Zorginkoop en Digitale zorg - CZ.

Wijkverpleging
Wat is onze ambitie?
•

Binnen de wijkverpleging willen we werken aan een
verdere opschaling en versnelling van zinvolle en
doelmatige (proces)innovaties. Digitale zorg moet
ertoe leiden dat de cliënt een grotere mate van
zelfstandigheid ontwikkelt en zo een betere kwaliteit
van leven ervaart. Hierdoor neemt de vraag naar zorg
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•

We zijn met 7 zorgaanbieders een intensieve
samenwerking aangegaan, waarin we werken met
een integrale digitale zorgoplossing. Daarbij bieden
we hulp aan, zoals coaching tijdens de
implementatie, effectmetingen en financiële
ondersteuning. Het doel van deze pilots is om
handvatten te vinden voor de effectieve opschaling
van digitale thuiszorg naar andere zorgaanbieders.
CZ groep wil bewezen digitale toepassingen meer
standaard gaan inkopen.

Wat verwachten we van zorgaanbieders?
We helpen zorgaanbieders om afspraken te maken over
digitale zorg. Daarnaast vragen we hun om het wiel niet
opnieuw uit te vinden en de lessons learned bij onze
initiatieven te vertalen naar hun eigen organisatie.

