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ZORG GAAT 
NIEUWE FASE IN. 
Zorg onder druk: Tijdens de Covid-19 crisis in 2020 werd 
ineens weer pijnlijk duidelijk dat de Nederlandse zorg onder 
grote druk staat. Omdat het lastiger wordt om zorgpersoneel 
te werven en behouden, is er een continue schaarste aan 
mensen die patiënten kunnen verzorgen. Dit gegeven heeft als 
consequentie dat zorginstellingen er alles aan moeten doen 
om zo efficiënt en zo effectief mogelijk te werk te gaan. Omdat 
er ook steeds vaker hybride zorgtrajecten worden verkozen 
waarin intramurale en extramurale zorg wordt gecombineerd, 
is afstemming met patiënten en familie steeds complexer en 
crucialer. In deze zorgtrajecten zijn sowieso veel stakeholders 
betrokken, hetgeen de processen complex en foutgevoelig 
maakt. Om de foutmarges en de belasting van de organisatie te 
ontlasten, staat de automatisering van primaire en secundaire  
processen  daarom hoog op de agenda van elke zorginstelling.  
Binnen in die processen staat de telefonie-omgeving als het 
kloppende communicatiehart van de organisatie. Hier komen 
alle interne en zeker ook externe communicatiestromen samen 
met verzekeraars, medewerkers, uitzendbureau, artsen, familie, 
apotheken, ontspannings-aanbieders en andere toeleveranciers. 
Het VoIP platform krijgt een steeds bredere rol, waarin telefonie 
routeert en op de juiste manier bij de juiste gebruiker afgeleverd 
wordt. Dit kunnen zowel patiënten zijn als zorgpersoneel, 
staf of externe zorgverleners.  Zorgdomotica en alarmering 
worden geïntegreerd waarmee alarmering, toegangscontrole en 
beeldcommunicatie in een communicatiesysteem samenkomen.

1. Eenvoud in het gebruik voor zorgpersoneel
2. Besparing van middelen door ICT afdeling
3. Verbetering van service aan cliënten

VOORDELEN NIEUWSTE 
TECHNOLOGIE ZORGDOMOTICA:
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TRENDS: 
VERGRIJZING, KLANTEN 
& CONCURRENTIE
Vergrijzing:  Natuurlijk is zorg veel meer dan alleen ouderenzorg. 
Maar de vergrijzing is wel de hoofdoorzaak van de toenemende 
druk op de zorg,  omdat een relatief kleinere groep jongeren 
de zorg van een grote groep ouderen op zich moet nemen. 
Ouderen die daarbij ook allemaal tot op late leeftijd thuis blijven 
wonen, hetgeen een grotere belasting op de thuiszorg impliceert, 
die vanwege de decentrale zorg extra om veel afstemming en 
communicatieprocessen vraagt. 

De komende jaren neemt het aantal ouderen rap toe. Volgens de 
CBS Bevolkingsprognose zal het aantal 65-plussers toenemen: 
waren er in 2012 nog 2,7 miljoen 65-plussers, in 2041 zullen dat 
er 4,7 miljoen zijn. Tot 2060 blijft het aantal schommelen rond 
4,7 miljoen. De zogenaamde ‘grijze druk’ neemt toe, 
vergrijzing en meer zorg. De grijze druk wordt gedefinieerd 
als het aantal personen van 65 jaar en ouder als percentage 
van het aantal personen van 20-64 jaar. Met de toename 
van het aantal ouderen stijgt de zorgvraag. Dit zorgvolume stijgt 
met ongeveer 4 procent per jaar. Naar verwachting zal in 
2030, 38 procent van de mensen ouder dan 75 jaar meer 
dan drie aandoeningen hebben. 

50 - 60 jaar

60 - 70 jaar

70 - 80 jaar

80 - 90 jaar

90 jaar of ouder

1.258.588

1.038.005

730.336

272.712

35.256

Aantal mannen
(8.581.086 in Totaal)

Aantal vrouwen
(8.701.077 in Totaal)

1.249.800

1.051.908

791.774

399.470

91.382

Periode: tweede helft van 2019

BEVOLKING; GESLACHT; 
LEEFTIJD V/A 50 JAAR

Leeftijd
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Thuiswonende, mondige klant:
Wat ook een enorme verandering in dynamiek te weeg brengt, is 
dat de zorgvraag niet meer komt van patiënten, maar van cliënten. 
Op zich is het natuurlijk een mooie ontwikkeling dat ouderen 
langer thuis kunnen blijven wonen, maar dat impliceert wel een 
totale andere manier van werken. Technologie maakt het 
mogelijk om met deze cliënten op een totaal andere manier 
te communiceren. Denk hierbij aan beeldcommunicatie, 
dwaaldetectie of meer geavanceerde zorgdomotica. Ze geven 
veelal zelf aan wanneer en waar er zorg nodig is. Daarmee heeft 
de gemiddelde zorgaanbieder meerder klantlagen: cliënten, 
partners/familieleden, mantelzorgers, zorgverzekeraars, dokters 
en apotheken.

Concurrentie tussen zorginstellingen:
In het afgelopen decennium is de marktwerking in de zorgsector 
langzaam toegelaten. Dit met wisselend succes en met wisselende 
outputresultaten. Uiteraard houdt de concurrentie de 
scherpte.
in de aanbod kant, maar het dwingt zorgaanbieders ook 
bijna continu scherp op de kosten te letten. In ieder geval 
moeten processen end-to-end kloppen, omdat fouten in 
social media direct worden uitgelicht. De meer positieve kant 
van de medaille is dat er juist heel veel kansen liggen om je als 
zorgaanbieder positief te onderscheiden door pro-actief met 
techniek en daarmee zorgdomotica aan de slag te gaan. Het 
maakt immers het leven van de cliënt leuker en veiliger en dat 
van de betrokkenen meer ontspannen. 

XELION
ZORG
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ONTWIKKELEN IN 
COMMUNICATIE IN ZORG 
Consumenten:
Een knuffelzeehond, een grijparm, een GPS-tracker: maak kennis 
met voorbeelden van consumenten die het leven met een ziekte 
of beperking gemakkelijker maken. Technologie ontwikkelt 
zich razendsnel. Steeds vaker ondersteunt het de zorg, 
maar het is nog niet vanzelfsprekend. Er zijn plenty 
voorbeelden van technologie die zorgverleners kunnen 
gebruiken om het leven van ouderen of mensen met een 
beperking makkelijker of aangenamer te maken. Midden in al 
deze oplossingen staat de Communicatiecentrale waarin 
alle processen aan elkaar geknoopt worden. Dankzijn de 
komst van cloudtelefonie en cloud dataopslag zijn 
cliëntgegevens altijd beschikbaar, waarbij uiteraard de 
security optimaal geborgd moet zijn.  Hieronder staan een 
aantal ontwikkelingen in techniek die van directe invloed 
zijn op de zorgprocessen: 

Koppeling CRM aan Telefoniecentrale middels API’s
Een vrij eenvoudige koppeling tussen de soft-pbx in de cloud en 
het zorginformatiesysteem maakt een betere afhandeling van 
in- en uitgaand belverkeer mogelijk. Het medisch dossier van de 
beller wordt automatisch geopend en de medewerker van de 
huisartspraktijk kan de patiënt direct vanuit het adresboek bellen. 
Dit is sneller, minder bewerkelijk en geeft minder kans op fouten.

Zorggebruikers houden digitaal hun lichamelijke activiteit bij 
In 2019 meet vier op de tien mensen met een chronische 
aandoening zelf gezondheidswaarden. Daarnaast houden 
zorggebruikers vaker dan voorgaande jaren – al dan niet 
automatisch – zelf digitaal gegevens bij over hun gezondheid. 
Wij zien dat meer dan 65% van de zorgmedewerkers vind dat 
ondersteunende technologie te complex is. Met een en dezelfde 
smartphone of tablet kan een zorgmedewerker communiceren 
met collega’s en patiënten. Door de ontwikkeling van zorgdomotica 
zijn we in staat steeds nauwkeuriger alarmsituaties te detecteren. 
Alarmen kunnen worden opgevolgd en eenvoudig in- en 
uitgeschakeld worden. Hiermee komen er betere domotica 
toepassingen thuis die mantelzorgers of zorgverleners weer inzicht 
kunnen geven. We kunnen op basis van data slimmer en gerichter 
zorghandelingen plannen. Zelfmeten, telemonitoring en ook 
apps en websites verbeteren de zelfredzaamheid van patiënten, 
leveren hen gemak op en komt de kwaliteit van zorg ten goede. In 
al deze zelfmeting zit via internet of telefonie een vorm van 
communicatie, waarbij het monitoren van de normaalwaarden 
en het uitsluiten van fouten de norm is. 

Voordelen zorgcommunicatie op een centraal punt:
1. Niet meer wisselen tussen zorgtelefoons
2. Beschikbaarheid niet zelf meer te hoeven instellen,

maar dit automatisch gekoppeld hebben aan het rooster.
3. Alle relevante zorginformatie altijd op smartphone of

tablet beschikbaar

XELION
ZORG
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Geautomatiseerde triage door middel van Voice Response & Video 
De cliënt geeft via een geautomatiseerd systeem aan wat de 
aard en urgentie van de klacht is. Hierdoor kan het telefoontje 
direct naar de juiste hulpverlener worden geleid en deze heeft 
al de nodige achtergrondinformatie bij aanvang gesprek. Ook 
zie je steeds vaker dat de triage procedures kunnen worden 
vergemakkelijkt door een video-ondersteuning. De cliënt/patiënt 
kan via de smartphone in een gesprek naar de plaats op het 
lichaam gaan waar het euvel zich bevindt. Dit scheelt dan weer 
een retourtje naar het ziekenhuis of huisartsenpost. 

Integratie / één omgeving voor spraak/alarm/video
Dankzij de opkomst IOT kunnen sensoren vrij makkelijk de 
dagelijkste bewaking overnemen van alleenwonenden ouderen 
die hulpbehoevend zijn. Met oog en aandacht voor privacy die 
afgewogen wordt tegen veiligheid kunnen systemen worden 
geïmplementeerd waarmee 24/7 een bepaalde waakzaamheid 
gegarandeerd kan worden. Bewegingssensoren, slimme rook- ,
gas- en brandmelders en andere sensoren die alerts afgeven 
kunnen voorkomen dat er zich ongewenste gevaarlijke situaties 
voordoen. 
Door middel van escalatie-schema’s in de telefooncentrales 
kan bij bepaalde alerts gezocht worden naar de dichtstbijzijnde 
thuiszorgmedewerker, terwijl tegelijkertijd familie en mantelzorgers 
worden gewaarschuwd. Daarin worden net zo lang mensen 
middels voice en sms betrokken totdat het incident is opgelost 
en afgemeld. In Xelion kunnen dit soort bel-  en smsrijen vrij 
eenvoudig en solide worden ingevoerd. 

Deze meldingen worden middels API’s weer geregistreerd in CRM 
en Zorg-software.  Slimme sloten kunnen worden geopend door 
middel van app’s waarbij ook identificatie en authenticatie van 
de zorgmedewerker gecheckt is. Dit zijn voorbeelden van slimme 
eHealth oplossingen waarbij alle betrokken partijen voordeel hebben 
van een nieuw proces. Het is hier echter wel zaak dat er een uptime 
is van 99,99% van het systeem. Daarom zullen continue uptime 
checks in het proces moeten worden ingebouwd. Redundantie 
en monitoring van het proces zijn in deze onontbeerlijk. 
ISO-certificering is in deze situaties een absolute pré!  

XELION
ZORG
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Integratie roosteringsystemen
Het allerlastigste traject in de zorg is dat de vraag lastig of niet 
te sturen is. Daarom moet er zowel in de intra- als extramurale 
zorg heel veel met flexibele krachten worden gewerkt. Deze 
zorgmedewerkers moeten worden ingeroosterd, gebriefd en 
worden gedebriefd. Werkoverdracht en schema’s zijn dus de 
andere de bouwstenen waarop het zorghuis is gebouwd. Hoe 
gaan deze organisaties om met onboarding, offboarding van 
nieuwe medewerkers?  Dat alles wordt steeds vaker met mobiele 
app’s gedaan waarin mensen aan kunnen geven wanneer ze wel 
en niet beschikbaar zijn.  In deze app’s kunnen ze zich ook ziek en 
beter melden. Bereikbaarheid wordt zo ook in de app geregeld 
en daarmee komt een belletje op het werknummer ook alleen 
door als hij of zij dienst heeft, waarbij er uiteraard altijd escalatie-
processen zijn via het mobiele nummer en sms-services.    

Mobiele Communicatie Apps en zorgapps
Een groot voordeel van cloudtelefonie en bellen via een VoIP-
platform is dat je overal en altijd vaste en mobiele nummers kunnen 
opnemen en eenvoudig tussen beide kunt schakelen. Xelion 
gaat als platform nog een stapje verder met het leveren van een 
mobiele app waarmee alle communicatie-functionaliteiten 
uit de telefooncentrale ook op de smartphone beschikbaar 
zijn. Deze telefonie-apps van Xelion worden al door een groot 
aantal zorgaanbieders geïntegreerd met de primaire zorgapp 
waarin werkschema’s en werkoverdrachten geregeld worden. 
Hiermee worden de trajecten voor intra-, en extramurale zorg 
per mobiel bereikbaar via mobiele data en kunnen medewerkers 
makkelijk en veilig op interne nummers gebeld worden. Dit geeft 
een grote mate van flexibiliteit alsook veiligheid omdat deze 
manier van communiceren in een gesloten systeem plaatsvind. 
En! Er ontstaat zo één beheersomgeving voor de gehele 
organisatie die ook nog eens kostenbesparend werkt.

XELION
ZORG
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Afspraak bevestigingen via SMS 
Een van de simpelste en beste innovaties die de zorg de afgelopen 
jaren heeft geïmplementeerd zijn de afspraakbevestigingen 
en reminders per sms. Dit zorgt voor  beide partijen voor 
een wederzijdse gelijkwaardige afstemming. Deze procedure 
voorkomt misverstanden als situaties waarin medewerkers voor 
een gesloten deur staan of cliënten die niet komen opdagen. Deze 
technologie heeft ontzettend veel no-show voorkomen. Er is dan 
ook bijna geen huisarts, tandarts, ziekenhuis of fysiotherapeut 
die zonder sms – alert werkt.  Nu Whatsapp-business steeds 
meer opkomt, kan deze ook vaker worden ingezet. De chat die 
Whatsapp is, kan weer helpen bij het plannen van een nieuwe 
afspraak. Het maken van de afspraak kan en gaat ook steeds 
vaker via een webapplicatie waarbij chat een eenvoudige manier 
is om wachttijen te voorkomen. Er zitten echter ook wat nadelen 
aan, omdat een assistent in een telefoongesprek ook veel 
onnodige bezoekjes kan voorkomen. 

Modereren zorgcommunicatie 
De VoIP communicatie kan 24/7 worden bewaakt, waardoor 
mogelijke technische problemen kunnen worden gedetecteerd. 
Dit met als doel om deze problemen nog opgelost te hebben, 
voordat de gebruiker hier last van heeft. Uptime en beheer 
zijn enorm toegenomen terwijl de kosten voor service en 
beheerwerkzaamheden sterk dalen. In sommige gevallen een 
besparing van 40% ten opzichte van traditionele systemen.

XELION
ZORG
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VOORBEELD 
UIT DE PRAKTIJK
Cordaan Thuiszorg
Bereikbaarheid van ambulante medewerkers is verbeterd

Cordaan Thuiszorg is een thuiszorgorganisatie die zorg bij cliënten 
thuis mogelijk maakt.  Cordaan steekt veel energie in het nog meer 
optimaliseren van de uitvoering en planning van taken binnen de 
thuiszorg en het versterken van het zelfsturende concept binnen 
de wijkteams. 

Rob Bergfeld is verantwoordelijk voor ICT: “Binnen een grote 
organisatie met tientallen vestigingen moeten we een lappen 
deken van losse toepassingen die lastig te beheren zijn voorkomen. 
Nieuwe initiatieven moeten aansluiten op de Cordaan visie ‘mobiel 
tenzij’. Dat wil zeggen dat we de bereikbaarheid van medewerkers 
zoveel mogelijk via mobiele toestellen willen invullen. En daarnaast 
is het streven om applicaties zo veel mogelijk vanuit de cloud te 
gaan aanbieden. Onze bestaande telefonieaanbieders konden 
eenvoudigweg niet invullen wat we vroegen. Daarom zijn we 
uiteindelijk met Xelion in zee gegaan. Positief dat onze gebruikers 
tevreden over de werking van het Xelion systeem en de app met 
ruim een 7 waarderen. Dat is zo kort na de introductie prima. Op 
basis van de wensen hebben Cordaan en Xelion samen 
vastgesteld welke functies een 2.0 versie van een wijktelefoon 
zou moeten hebben. Deze functies gaan verder dan de gangbare 
team-telefoons en geven ambulante verzorgers een aantal 

krachtige hulpmiddelen. In de app bevind zich een wallboard 
die realtime inzicht geeft in het aantal gesprekken dat voor een 
wijkteam binnenkomt en de verwerking ervan.

Rob Bergfeld: “bestaande telefoniesystemen zijn te beperkt 
en bieden niet de flexibiliteit die wij als zorgverlener nodig 
hebben om in te spelen op de snelle veranderingen in de 
zorg. Xelion is een goede basis om ICT kosten te verkleinen en 
om beheerstaken binnen onze afdeling verder te reduceren”.

De verwachting is dan ook dat in de toekomst ook andere Cordaan 
afdelingen gebruik kunnen gaan maken van Xelion.

XELION
ZORG
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CONCLUSIES 
De ontwikkelingen in zorgdomotica gaan momenteel razendsnel. 
Heel veel van die nieuwe technieken dragen bij aan meer kwaliteit 
en minder verloren tijd en energie. Veiligheid, bereikbaarheid 
en nauwkeurigere overdracht zijn allemaal positieve e ecten 
van intelligente IT en communicatiesystemen. Veiligheid, 
bereikbaarheid en nauwkeurigere overdracht zijn allemaal 
positieve e ecten van intelligente IT en communicatiesystemen. 
Communicatie met zorgmedewerkers zal primair op hun 
smartphone uitkomen, hetgeen de lexibiliteit en bereikbaarheid 
enorm verbetert. Het koppelen van de mobiele bel-app zoals 
Xelion die biedt, zorgsysteem, CRM en een werkplanningsapp 
maken dat processen makkelijker en betrouwbaarder verlopen. 
Medewerkers worden zo ook weer meer baas over de eigen 
agenda. Tot slot zullen IOT oplossingen waarin sensoren een stuk 
van de bewaking van een client overneemt gaan bijdragen aan 
minder onnodig leed van mensen waarvan de acute zorgvraag te 
laat wordt opgemerkt. Telefonie wordt zo steeds meer de centrale 
communicatiecentrale waarin alles samen komt. Met als grote 
kanttekening dat automatisering nooit ten koste mag gaan van 
het persoonlijke en menselijke contact. En juist dat intermenselijke 
contact juist bij Xelion centraal in de visie.       

Xelion en zorgdomotica 
Het bouwen en leveren van telefonie, communicatie en 
bereikbaarheid in de zorg zit diep in de geven van Xelion. Vanuit 
de wetenschap dat de systemen in de zorg zeer solide moeten 
zijn levert Xelion een 24/7 uptime service. Deze kan worden 
ingeschakeld wanneer een zorgalameringsunit defect is. Dat wordt 
direct gesignaleerd en met de hoogste prio gerepareerd. Verder 
wordt de communicatie wanneer er tijdelijk geen verbinding direct 
via een alternatieve route geleid en zo weer in de lucht geholpen. 
Alarmen of telefoongesprekken die worden gemist komen terug 
in een  rapportage. In de kern zal de uptime op alle fronten de 
hoogste servicelevel hebben in de zorg.  

- Nederlandse technologie, voldoet aan alle AVG
en Privacy wetgeving

- Telefonie+alarmering+video in één platform
- Specifieke apps voor zorgverleners
- Integratie van zorgdomotica
- Uitgebreide rapportages
- Integratie met andere systemen door API’s
- Hoge beschikbaarheid en service levels
- Eenvoudig beheer

XELION BELOFTES 
ZORGDOMOTICA IN BULLITS: 
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