Efﬁciënter en
toekomstbestendig werken
in uw huisartsenpraktijk en
Spoedeisende Hulp
Een kant-en-klare oplossing voor uw organisatie

Extreem hoge werkdruk in
de acute zorg
Huisartsenposten (HAP) en spoedeisende hulp (SEH) staan onder
hoge druk. Vergrijzing, meer overbodige opnamen, zwaardere
zorgvragen, onnodige telefoontjes naar de HAP, 20 procent
zelfverwijzers naar de SEH en het tekort aan personeel zijn daar
mede oorzaak van. Hoe kan mijn organisatie onnodige
SEH-opnames voorkomen? Hoe verlagen we de druk op de acute
zorg? Hoe voorkomen we overbodig bezoek? Hoe helpen we onze
medewerkers? Dit whitepaper geeft uw organisatie uitleg over
een HAP/SEH-portaal dat uw zorgverlening efﬁciënter en
toekomstbestendig kan maken op basis van een recente
succesvolle business case.
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Snel en efﬁciënt acute zorg
verlenen aan vele duizenden
cliënten met ons portaal
Op aanvraag van één van onze klanten, een
innovatieve huisartsenorganisatie, heeft ons
team een digitaal portaal voor Beeldzorg
ontwikkeld waarop cliënten medische vragen
kunnen stellen aan een doktersassistente die,
indien nodig, met een huisarts kan overleggen.
Hierdoor zijn de zorgvragen snel en efﬁciënt te
triageren. Het portaal is zo ontwikkeld, dat het
aansluit op zowel de cliënt als de
zorgmedewerker. Inclusief rapportages om het
proces te monitoren en verder te optimaliseren.
De kernpunten zijn: eenvoud in gebruik, snel en
betrouwbaar.

Hoe ons HAP/SEH-portaal werkt?
Als organisatie krijgt u een webportaal van ons
als NEN 7510 en ISO 27001 gecertiﬁceerd
leverancier. De cliënt kan hiermee snel en
eenvoudig via Beeldzorg contact opnemen.
Daarbij kan de cliënt, indien uw organisatie het
wenst, kiezen met wie hij of zij contact opneemt,
zoals de huisartsenpost of spoedeisende hulp.

Voor extra ondersteuning kunnen specialisten en
tolken eenvoudig worden bijgeschakeld. Er kan
functionaliteit aan het portaal worden
toegevoegd. Zoals aan de cliënt vooraf informatie
geven over de kosten en werkwijze en via vragen
een triage doen.
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Beeldzorg is een bewezen
meerwaarde voor de
HAP en SEH
Uw zorgprofessional kan
sneller bepalen wat er aan de
hand is, een betere beslissing
maken over de noodzaak van
het probleem en schakelt er,
waar nodig, een extra
professional bij. Beeldzorg pakt
mede het personeelstekort

aan, doordat er vooraf beter
bepaald kan worden of een
cliënt direct moet langskomen
of kan wachten om naar de
dokter te gaan. Ook kan direct
naar de juiste zorg worden
doorverwezen. Kortom; de
juiste zorg op de juiste plek. In

bepaalde gevallen kan via
beeldzorg het probleem gelijk
verholpen worden, waardoor
er ruimte wordt bespaard voor
een cliënt die wel acute zorg
heeft.

Weten wat eHealth voor mijn organisatie kan
betekenen? Ruud@mobilea.nl
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Gebruiksvriendelijke
omgeving voor medewerker
en cliënt
Ons HAP/SEH-portaal is
ontwikkeld op basis van de
inbreng van alle stakeholders.
Hierin zijn hun expertises
leidend geweest om te komen
tot een optimaal werkend
portaal voor alle gebruikers.

Mobiléa biedt uw organisatie een White-label oplossing aan
waarmee u snel van start kunt gaan. De cliënten kunnen uw
applicatie installeren op hun smartphone of tablet en contact
opnemen met één druk op de knop. Uw medewerkers krijgen een
compleet webportaal tot hun beschikking, waarop de Beeldzorg
oproepen slim georganiseerd binnenkomen. Gemak voor iedereen!

Dashboard voor medewerkers

Beeldzorg verlenen en wachtrij in het webportaal
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Uw HAP of SEH
toekomstbestendig met
onze eHealth oplossing
U zult enthousiast zijn, maar ook vragen hebben
omtrent deze eHealth oplossing in de praktijk.
Hoeveel druk op onze organisatie kan worden
voorkomen met dit portaal? Hoe maakt Mobiléa dit
portaal werkend in onze organisatie? Vinden we het
nodig om onze huidige telefonie te integreren? Wat
bespaart het ons qua kosten? Ons portaal kan uw
organisatie veel bieden. Wij zorgen voor de
volledige implementatie en de training voor uw
medewerkers. Tevens zorgen wij ervoor dat uw
organisatie, telefonie en ICT-afdeling wordt
ontzorgd. Geïnteresseerd? Wij vertellen u er
graag meer over in een persoonlijk gesprek.

Uw organisatie direct
toekomstbestendig maken?
Ruud@mobilea.nl
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De juiste zorg op de juiste plek

Snellere en betere triage; u ziet direct wat er aan de
hand is met de cliënt.
Eenvoudig specialisten en tolken bijschakelen om mee
te werken vanuit hun expertise.
Tijdsbesparing voor de arts als de doktersassistente
meer zelf kan triageren.
Online oplossing: op het portaal inloggen en/of
bijgeschakeld worden waar je ook bent.
Integratie met telefonie? Dat kan en hebben we reeds
via MiTel en Quandago.
SLA: garandeert beschikbaarheid: applicaties en
websites 99,5%. Netwerk 99,9%.
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Wilt u meer
informatie of een
afspraak maken?
Ruud@mobilea.nl
Mobiléa BV
www.mobilea.nl
Hegedyk 9
8601 ZR Sneek

