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Kijk op zorg

Instellingen in de gezondheidszorg staan voortdurend onder druk om enerzijds 
op kosten te besparen en anderzijds te voldoen aan een toenemende vraag naar 
betere gezondheidszorg. Alleen al de demografische ontwikkeling leidt tot een 
groeiend aantal mensen dat voor zorg afhankelijk is van anderen. Maar, net als 
andere organisaties binnen het bedrijfsleven, zien ook de instellingen in de zorg 
hun budgetten afnemen en wordt er steeds meer gevraagd van het personeel 
dat er werkzaam is. Die ontwikkelingen zorgen ervoor dat zorginstellingen 
zichzelf onder de loep moeten nemen en de noodzakelijke veranderingen 
moeten doorvoeren.

Bij Canon zijn we ervan overtuigd dat technologie een cruciale rol speelt waar 
het gaat om het meer centraal stellen van de patiënt en het verbeteren van de 
kwaliteit van de geboden zorg. We werken al ruim 70 jaar nauw samen met
gezondheidsinstellingen en hebben technologische oplossingen ontwikkeld, 
afgestemd op specifieke behoeften binnen diverse vakgebieden binnen deze 
sector. In dit document belichten we een aantal trends binnen de 
gezondheidszorg, geven wij onze visie daarop en laten wij zien hoe Canon u  
met een breed portfolio aan diensten en oplossingen van dienst kan zijn bij de 
uitdagingen waar deze sector zich voor geplaatst ziet.



Zorg in de keten

Van een nieuwe, integrale 
bekostigingssystematiek voor 
medisch specialisten, tot ‘het bed in 
de slaapkamer’; de politiek bemoeit 
zich intensief met de zorgsector.
Wie er oog voor heeft, ziet duidelijk 
wat de trend is achter alle plannen, 
voornemens en ingrepen. De juiste 
zorg moet op de juiste plek, door de 
juiste persoon en op het juiste
moment worden aangeboden.

Dat gebeurt nu onvoldoende. Daarom
verschuift de zorg van de derde naar 
de tweede lijn, van de tweede naar 
de eerste en van de eerste lijn naar 
zelfmanagement. End to end 
ketenintegratie is het adagium. 
Shared decision making door de
klant/patiënt wordt een sturende 
factor van belang.

Zonder transparantie gaat dat niet. 
Wat doet de zorgverlener, welke 
kosten zijn hiervoor in rekening 
gebracht en hoe oordelen andere
klanten/patiënten en diens  
begeleiders? Dit soort transparantie 
over de uitkomsten van de  
zorgverlening is topprioriteit in  
het Nederlandse beleid.

Niet voor niets zagen we recent dat 
een groot universitair medisch 
centrum als eerste de eigen 
resultaten van oncologische zorg 
online plaatste. Het is een opvallend
voorbeeld in een ontwikkeling die al 
langer gaande is.

Informatie-uitwisseling staat aan de 
basis van ketenintegratie en 
transparantie. Doelmatiger 
zorgprocessen zijn het beoogde 
resultaat. Uniformering van de zorg 
door onnodige praktijkvariatie uit 
te bannen, verhoogt de kwaliteit en 
verlaagt de kosten.

Systemen worden steeds 
belangrijker

Net als in het bedrijfsleven zoeken 
ook de bestuurders in de zorg naar 
mogelijkheden om zich te verbinden 
met nieuwe arbeidsrelaties die meer 
flexibiliteit bieden bij (het liefst) 
evenveel of meer expertise. Personeel 
wordt bijvoorbeeld ingehuurd bij 
traditionele toeleveranciers in de 
beeldvormende technieken. Steeds 
vaker doen zich andere vormen van 
sourcing voor, met uitzendbureaus of 
bijvoorbeeld in facility services.

Tegelijkertijd vragen steeds meer 
parttime banen in de zorg, ook in de 
medische beroepen, om een betere 
informatieuitwisseling onderling. 
Waar de één stopt, moet de ander 
naadloos verder kunnen gaan.

Kennis delen

Zorgverzekeraars hebben sinds de
zorgverzekeringswet uit 2006 een
cruciale rol gekregen in de 
houdbaarheid en betaalbaarheid 
van het Nederlandse zorgstelsel. De 
gedachte is dat degene die de zorg 
inkoopt belang heeft bij lage prijzen
en hoge kwaliteit, vooral omdat 
verzekeraars onderling moeten 
concurreren op prijs en op kwaliteit.

Het heeft een lange aanloop nodig 
gehad, maar anno 2013 nemen 
verzekeraars hun scheidsrechtersrol 
uiterst serieus. Volgens oud-
minister en nu bestuursvoorzitter 
VUmc Wouter Bos in een interview 
met BoardRoom ZORG (juni 2013) 
weten verzekeraars momenteel beter 
wat er in de ziekenhuizen gebeurt 
dan de ziekenhuisbestuurders zelf.

Het is allemaal een kwestie van 
grondige analyse van de 
beschikbare informatie. Want er 
wordt door iedere betrokkene 
verschrikkelijk veel patiëntgegevens 
over herkomst, diagnostiek, 
behandeling en resultaat verzameld. 
Maar het is de kunst die
data om te zetten in onder meer:
• uitkomstindicatoren (wat moet het
 resultaat zijn?); 
• kwaliteitskaders (wat is de  
 acceptabele relatie tussen kosten 
 en opbrengsten?); 
• en toetsingsnormen (hoe bewaken 
 we het proces?).



Canon en de gezondheidszorg

Canon heeft een lange historie in de gezondheidszorg. Al in 1940 werd de 
cameratechniek gekoppeld aan röntgendiagnostiek. Vandaag de dag is Canon 
met haar imaging oplossingen een grote speler in zowel de diagnostiek als in het 
management van documenten en administratie in de zorg. Canon zet haar
specifieke kennis van de zorgprocessen in om zorginstellingen te helpen hun 
doelen te bereiken. Ketenintegratie en transformatie zijn de belangrijkste pijlers 
van de marktbenadering. De zorg is een speerpunt voor Canon omdat juist in dit 
segment de verregaande integratie van imaging en digitale technologie grote 
mogelijkheden biedt tot een betere diagnostiek en zorg voor de patiënt, naast 
substantiële kostenbesparing. Canon wil hier met specifieke oplossingen en 
diensten een leidende rol in spelen en een groot gedeelte van het R&D budget is 
dan ook gericht op specifieke innovaties voor de zorg.



Co-creatie

Verbindend leiderschap en de durf 
om te kiezen voor helder 
geformuleerde kernwaarden in de 
zorg, dat zijn de eigenschappen in 
de bestuurskamers die het verschil 
maken. Dat geldt in hoge mate bij 
het afsluiten van contracten met 
toeleveranciers van producten en 
diensten in de zorg.

De toekomst ligt in co-creatie: samen 
(vanuit verbindend leiderschap) 
op zoek naar het beste van twee 
werelden bij de inkoop van duurzame 
oplossingen die leven en gezondheid 
bevorderen. 
Co-creatie stelt de deelnemende 
partners in staat zich te focussen op 
de eigen kernkwaliteiten (back to 
core-business) en biedt ruimte voor 
vernieuwende concepten waarbij 
vraaggestuurd in plaats van
aanbodgedreven wordt gewerkt. 
Met als mogelijk eindresultaat dat 
patiënten steeds meer zelf de regie 
kunnen voeren over hun eigen 
zorgproces, iets dat in experimenten
aantoonbaar heeft geleid tot lagere 
kosten en sneller herstel.

Transformatie van  
documentsystemen

‘Great power comes with great
responsibility’. Als dit ergens opgaat,
dan is het wel in de zorgsector, waar 
de grote verantwoordelijkheid in het 
citaat samenvalt met vraagstukken 
van leven en dood. Velen dragen een 
deel van deze verantwoordelijkheid. 
Dat maakt de zorgsector zo complex 
en weerbarstig; doctoren zijn meer 
gefocusseerd op de patiënt en  
minder op technologie. Bovendien 
moeten vele disciplines bij elkaar 
gebracht worden - van ICT ’er tot 
bestuurder, van receptioniste tot  
anesthesist en van radioloog tot 
personeelswerker. Maar ook buiten 
de zorginstelling, waar partijen als 
inspectie, politiek, patiënten-
vertegenwoordiging, verzekeraars en 
natuurlijk ook toeleveranciers 
gezamenlijk moeten opereren.

Dit mag nooit ten koste gaan van de
patiënt en daarom kiest Canon voor 
een transformatiemodel en niet voor 
een one size fits all aanpak. 
Bestaande document management 
en diagnose systemen moeten stap 
voor stap bij elkaar worden gebracht. 
Het punt op de horizon is een
visie waarin alle informatie over 
de patiënt in tekstuele vorm, maar 
ook MRI- en CTbeelden, video en 
3D-modellen bijeen gebracht wordt. 
Informatie die te allen tijde snel 
geïnterpreteerd en gedeeld moet
kunnen worden.

Rijke historie in  
diagnosesystemen

Weinig mensen weten dat Takeshi 
Mitarai, de grondlegger van Canon 
die zelf als arts was opgeleid en 
het bedrijf in 1937 oprichtte, aan 
de wieg heeft gestaan van de 
tuberculosebestrijding in Azië. 
Hij koppelde rond 1940 de 
cameratechniek van Canon aan 
röntgendiagnostiek. Dankzij 
Canondoorlichtapparatuur was 
bestrijding van deze ernstige 
volksziekte uiterst succesvol. 
Deze zorgkant van Canon is 
relatief onbekend. Net zoals het 
hedendaagse publiek nauwelijks 
weet dat de bekende EOS-
cameratechniek van Canon aan 
de basis staat van marktleidende 
systemen voor oogdiagnostiek. 
Terwijl Canon in Azië de 
tuberculosebestrijding ter hand 
nam, deed in West-Europa het 
Nederlandse bedrijf Enraf 
hetzelfde. Ook Enraf ontwikkelde 
rond 1925 doorlichtsystemen en 
groeide in dit werelddeel eveneens 
uit tot de onbetwiste marktleider 
in technieken voor massa- 
screening. Enraf is de voorloper 
van wat later Delft Instruments 
ging heten en nog later bekend 
stond onder de naam Oldelft 
en nu Delft Diagnostic Imaging 
(DelftDI) is geworden. Sinds 2001 
was Canon toeleverancier van de 
belangrijkste beeldvormende 
technieken in de digitale 
röntgenkamers van DelftDI. Canon 
leverde de zelf ontwikkelde ‘flat 
panel detectoren’; een soort 
digitale röntgenfilms. Begin 2012 
nam Canon het internationaal 
opererende, innovatieve DelftDI 
zelfs helemaal over. De techniek 
is inmiddels enorm verbeterd en 
de apparaten die beeldvormende 
diagnostiek mogelijk maken, lijken 
in de verste verte niet meer op het 
oude doorlichtscherm. Maar de 
betrokkenheid bij de zorg zit nog 
altijd in de genen van Canon.



Your transformation partner

Alle zorginstellingen wisselen op een hybride wijze informatie uit. Onderling, met 
elkaar en met derden. Of het nou gaat over patiëntinformatie of over 
administratieve gegevens, steeds geldt dat digitale informatie op papier wordt 
afgedrukt, waarna het papier weer wordt gescand of overgetypt. Denk aan 
verwijsbrieven, OK-verslagen en röntgenbeelden maar ook aan ontslagbrieven, 
facturen en bestelformulieren. Van alle formulieren zijn er in een ziekenhuis vaak 
honderden of zelfs duizenden in omloop. Continu converteert papier van analoog 
naar digitaal en terug. Het hoeft nauwelijks betoog dat dit foutgevoelig is, veel tijd 
kost en hoge, meestal verborgen kosten met zich meebrengt.

Papieren informatiedragers leven in 
deze 21e eeuw zij aan zij met tablets, 
smart-phones en laptops. Huisartsen 
doen huisbezoeken met hun iPad 
naast de stethoscoop in de tas.  
Thuiszorginstellingen sturen hun 
mensen aan via de smartphone.

Maatschappen adopteren een digitaal
polikliniekdossier. Patiënten willen
afspraken online maken en hun 
verwijsbrief mailen. Ze willen hun 
patiëntenbrochure op maat in de 
mailbox inclusief het receptenbriefje 
voor de apotheek. Maar lang niet alle 
patiënten, maatschappen, huisartsen, 
apothekers en thuiszorgers opereren 
digitaal. De zorgsector is hybride, 
maar beweegt naar digitaal. Zo 
mogen huisartsen al in 2014 vanuit 
hun spreekkamer niet langer 
handgeschreven receptenbriefjes 
meegeven met patiënten. Dat moet 
voortaan elektronisch, passend in
de eis dat medicijnen doelmatiger 
worden voorgeschreven; passend ook 
in de gekozen richting van
kwaliteitsborging.

Want uiteindelijk zal alles wat 
digitaal kan, digitaal gebeuren. 
Waarom? Omdat het een aantal 
elementaire voordelen heeft. 
Digitaal werken levert een hogere 
kwaliteit, kent een kortere doorloop 
en is kosteneffectiever. Maar digitaal 
werken vereist wel een andere
manier van denken; het werkproces 
moet deels opnieuw worden  
uitgevonden. 

Bij veel zorginstellingen vindt deze 
transformatie in de komende vijf jaar 
plaats. Deze hybride overgangstijd 
verloopt in vijf fasen (vrij naar het 
maturiteitsmodel van KPMG wat 
hiernaast is weergegeven). Elke
organisatie kan zichzelf indelen in één 
van die vijf stadia; grote ziekenhuizen 
kunnen met verschillende onderdelen 
in meerdere stadia zitten.

De vijfde fase is het doel, ook van de
regisserende overheid zoals eerder 
vermeld. In end to end 
ketenintegratie worden de 
doelstellingen van kwaliteitswinst, 
tijdwinst en kosteneffectiviteit 
maximaal gerealiseerd. Het betreft 
ketens die zich zowel binnen het
ziekenhuis tussen de dokters en 
afdelingen als buiten de ziekenhuizen 
tussen stakeholders en partners 
hebben gevormd. Verdergaande 
digitalisering is de voorwaarde voor 
deze end tot end ketenintegratie. 
Om daar te komen, is een 
transformatie nodig. Canon 
Healthcare is als geen ander perfect 
gepositioneerd om ziekenhuizen te 
helpen deze transformatie tot stand 
te brengen. Canon is Your 
Transformation Partner binnen de 
zorgsector.

Fase 1

Papieren proces/papieren archief

Fase 2

Papieren proces/digitaal archief

Fase 3

Digitaal document/digitaal archief

Fase 4

Digitaal proces/digitaal archief

Fase 5

Digitaal werken/ketenintegratie





Medische projectoren

Met de combinatie van digitale radiologiebeelden, beamerprojecties in 
DICOM-simulatie en toegang tot slimme informatieopslagsystemen biedt 

Canon de ideale omgeving voor onderwijs en multidisciplinaire overleggen.

Remote Cameratoezicht

De observatiecamera’s van Canon leggen contact tussen
de pasgeboren baby (couveuse) en de moeder. 

Met remote review kunnen specialisten op afstand mee
kijken in diagnostiek of ingreep.

Healthcare IT-oplossingen

RIS, PACS en XDS bieden high 
level image capture en 

verbeterde manieren 
om patiëntendata te delen tussen 
afdelingen,klinieken, ziekenhuizen 

en huisartsenpraktijken.
Media-archieven (eventueel in de
cloud gehosted) zorgen voor een 

snellere en beveiligde toegang 
tot diagnostische beelden, 

bereikbaar voor alle betrokken 
afdelingen.

Beeldvormende technieken

Canon levert turn-key oplossingen voor
diagnostische beeldvormende technieken.
Van een geavanceerd CT-systeem tot een

digitale buckykamer.

Oogheelkunde

Canon is een pioneer in de gezondheidszorg en heeft meer dan 
70 jaar ervaring in de medische diagnostiek, met oogzorgcamera’s 

die gebruikmaken van innovatieve EOS lenstechnologie.

Overzicht
Canon 
Healthcare



Digital Process Services

Canon Healthcare biedt oplossingen en diensten om
patiëntinformatie op de juiste plek, in de juiste vorm en 
op het juiste tijdstip beschikbaar te tellen, zodat alle 
behandelaars (verpleegkundigen, artsen en adviseurs) 
altijd toegang hebben tot de relevante- en meeste 
recente gegevens. Door middel van beveiliging en 
validatie worden de privacy van de patiënt en de 
vertrouwelijkheid van de gegevens gewaarborgd. 
De geboden oplossingen voldoen aan de standaarden 
die gebruikt worden in de ziekenhuizen, zoals HL7.

Communication Services

Totale zorg voor alle 
communicatie en publicatie 
conform de huisstijl van de 
organisatie. Het proces van 
ontwerp tot en met volledige
printproductie, voor o.a. mailings,
brochures, boeken en multimedia.
Complete multi-channel 
campagnes kunnen door Canon
worden ondersteund.

Workplace Services

Canon sluit aan op Het Nieuwe 
Werken in de zorg. Gebruikers 
printen, scannen en kopiëren 
vanaf iedere device altijd en 
overal: thuis, onderweg of op de 
werkplek. Volledig gemanaged in 
de cloud. Vertrouwelijkheid is
gegarandeerd.



Samen innoveren

Canon heeft in de hele wereld al vele malen bewezen de ideale transformatie-
partner te zijn en zorginstellingen geholpen om tot een gestroomlijnde digitale 
organisatie te komen. In bijna ieder ziekenhuis heeft Canon wel een oplossing of 
dienst geleverd. Voorbeelden van klanten zijn onder meer het Ziekenhuis Bronovo, 
het Deventer Ziekenhuis, Erasmus Medisch Centrum, diverse oogklinieken, het 
Universitair Medisch Centrum Groningen en twee ziekenhuizen in Paramaribo.

Alle ziekenhuizen hebben scanners,
printers en multifunctionals nodig. 
Net zoals alle ziekenhuizen over 
diagnostische beeldvorming 
beschikken. Elektronische 
patiëntinformatie is of wordt overal 
gekoppeld met het ziekenhuis- 
informatiesysteem (ZIS). Daar is niet 
alleen apparatuur en software
voor nodig, ook mankracht dient 
hiervoor vrijgemaakt te worden.

Canon is in staat gecombineerde 
producten, oplossingen en diensten, 
aan te bieden afgestemd op de  
behoefte van ieder ziekenhuis.  
Ook het opleiden of overnemen van  
personeel behoort tot de  
dienstverlening van Canon. 

Co-creatie is bij het vinden van een 
op de organisatie toegespitste 
oplossing het uitgangspunt. 
Maatwerk dus. Dit betekent dat 
steeds in nauwe samenwerking 
tussen leverancier en afnemer wordt 
gezocht naar een oplossing die 
maximaal succesvol is. 

Samen innoveren dus. Maar wel 
vanuit gestandaardiseerde (en 
bewezen) systemen, oplossingen 
en diensten, gebaseerd op een 
intensieve kennis van de zorgsector.
Canon bouwt als het ware met een 
grote set legoblokjes van producten 
en diensten aan het moderne, in 
ketens verbonden ziekenhuis. 
Vanwege deze integrale aanpak
hebben ziekenhuizen van C-level tot
postkamer voor het hele 
transformatietraject slechts  
één aanspreekpunt: Canon.

Quick Scan

De eerste stap in het transformatie-
proces is een Quick Scan, uitgevoerd 
door Nederlandse deskundigen. 
Binnen enkele dagen bieden zij 
zorginstellingen zicht op de kansen 
en mogelijkheden voor transformatie 
in het verzamelen (diagnosticeren), 
classificeren, onderhouden, ontsluiten 
en/of vernietigen van alle patiënt- en 
administratieve informatie binnen de 
instelling.



Binnen de Nederlandse zorgsector kan Canon zich bogen op tevreden 
klanten die samen met Canon Healthcare stappen hebben gezet op de weg 
naar bijvoorbeeld patiëntinformatie op maat, naar de integratie van digitale 
en analoge archieven, naar modern werkplekmanagement en naar het 
uitbesteden van personeel en bedrijfsprocessen. Steeds ondersteunt Canon 
het verzamelen (diagnosticeren), classificeren, onderhouden, ontsluiten en 
vernietigen van alle patiënt- en administratieve informatie binnen 
zorginstellingen.

Medische en ondersteunende 
apparatuur

Canon levert vrijwel alle 
beeldvormende technieken in het 
ziekenhuis, van CT’s tot digitale 
buckykamers. Turn-key opleveringen
zijn de standaard. Canon bedient de 
oogzorg met op de bekende EOS 
-cameratechniek gebaseerde 
systemen voor oogdiagnostiek. 
Talloze innovaties en patenten in deze 
markt staan op naam van Canon.
Bij het grote publiek is Canon 
uiteraard vooral bekend van de 
camera’s. Maar Canon is ook 
wereldwijd marktleider in printers, 
scanners en multifunctionals.
Het bekende Canon-machinepark 
staat op kantoorgangen, op  
bureaus, in de poliklinieken, op  

centrale afdelingen als repro’s en 
zelfs in de boardroom. Canon  
produceert verder (medische)  
projectoren, systemen voor 
videoconferencing en digitale 
beveiligingssystemen voor 
bijvoorbeeld medicijnopslag.

eHealth

Canon realiseert geavanceerde 
domotica op basis van camera’s, 
videoconferencing en beveiligings-
technieken. Kraamafdelingen leggen 
bijvoorbeeld met Remote Camera 
toezicht beeldverbindingen tussen de 
couveuse met de pasgeboren baby
en de moeder die elders in het 
ziekenhuis ligt of al thuis is. Remote 
review voor radiologie en chirurgie 
laat specialisten op afstand mee 
kijken in diagnostiek of ingreep.

PACS

Met Zillion sluit Canon aan op de 
digitale ruggengraat van elk  
ziekenhuis. Zillion is de naam van een 
eigen ontwikkeld pakket met onder 
meer een Picture Archiving  
Communication System (PACS) en 
een Radiologie Informatie Systeem 
(RIS) uitmondend in een  
leverancieronafhankelijke  
infrastructuur genaamd Cross  
Enterprise Document Sharing (XDS) 
waarin alle diagnostische beelden in 
het ziekenhuis, dus ook afkomstig 
van andere systemen en formaten, 
uitgewisseld worden. Wanneer beeld 
en tekst dan ook nog op een 
gestandaardiseerde en uniforme
wijze worden opgeslagen, spreken 
we over een Vendor Neutral 
Architecture (VNA).

Patiëntendossiers

Totale workflow-ondersteuning in het
voorbereiden en uitvoeren van 
spreekuren wordt mogelijk met 
Zillion; pre-fetching is niet meer 
nodig. Met de basisarchitectuur van 
Canon, desgewenst uitgebreid tot 
XDS of VNA, haalt iedere daartoe 
geautoriseerde professional op elke 
willekeurige werkplek alle relevante 
onderdelen van het patiëntendossier 
met één druk op de knop 
tevoorschijn.



Ooit sprak een internetgoeroe de wijze 
woorden: ‘alle business wordt e-business en 
dan verdwijnt de e’. Ongeveer 20 jaar na de 
doorbraak van het internet begint hij gelijk 
te krijgen. Of het nog eens 20 jaar duurt 
voordat hetzelfde gezegd kan worden van 
eHealth weet geen mens. Maar de overheid
zet in ieder geval nu al sterk in op eHealth 
als middel om de klant centraal te plaatsen 
in het zorgproces. Net als bij internet-
bankieren en bij winkelen op het web zit de 
klant bij eHealth aan de knoppen. En die 
klant is niet alleen de patiënt of de cliënt, 
maar ook de dokter, de verpleegkundige 
en de laborant.



Effectief communiceren
met uw klanten

Ziekenhuizen barsten van patiëntenfolders, route-informatie, 
onderzoeksvoorschriften, medicijnbriefjes, dieetlijsten, verwijsbrieven en nog veel 
meer. In elke polikliniek en elke ziekenhuishal staan displays vol met brochures en 
folders. Ook de website staat bol van informatie. Moderne technieken als video en 
zelfs gaming komen op in de communicatiemix van ziekenhuizen. Het is voor de 
vaak kleine en overbelaste communicatieafdelingen een hele zorg om steeds de 
corporate identity te bewaken, de juiste toeleveranciers te selecteren en de
regie te voeren.

Communication Services

Canon kan de totale zorg voor 
communicatie en publicatie 
conform de huisstijl van de 
organisatie overnemen, inclusief het 
leveren van een professionele 
grafische (help)desk. Wij kennen het 
klappen van de zweep; van opmaak 
tot en met print en drukwerk. 
Steeds in overleg met de 
communicatieafdeling, voert Canon 
zelfs complete campagnes uit, altijd 
op basis van vooraf afgesproken en
gegarandeerde doelstellingen. 
Spreiding en concentratie van volume 
in de zorg creëert nieuwe 
doelgroepen die niet altijd in het 
traditionele adherentiegebied 
gevonden kunnen worden. Marketing 
is nu al ook voor ziekenhuizen 
onmisbaar. Als er wordt samen- 
gewerkt met Canon (co-creatie) 
zijn kosten en uitvoeringen altijd 
inzichtelijk. De professionaliteit van 
de zorginstelling op het gebied van 
marketing en communicatie neemt 
sterk toe.

Personalisatie

Afhankelijk van de wensen en de
mogelijkheden van het ziekenhuis, 
kunnen klanten kiezen hoe ze hun 
informatie op maat willen ontvangen; 
per sms, mail, chat of print. Want als 
dit goed wordt uitgevoerd, zit
de klant aan de knoppen. Samen met 
het ziekenhuis, zorgt Canon voor een 
nieuw ontwerp van de 
communicatieprocessen. Dat kan 
doordat Canon in het ziekenhuis zelf 
werkt, dicht op de processen zit, snel 
veranderingen kan doorvoeren en 
steeds de aansluiting bij het primaire 
zorgproces zoekt. Door dit soort 
diensten aan Canon over te laten, 
kunnen ziekenhuizen aanzienlijk
besparen op tijd en kosten. 
Het garandeert bovendien 
uniformiteit in presentatie en 
professionaliteit. De kans op fouten 
en miscommunicatie neemt sterk af.

Data

De professionele term voor dit soort 
diensten is Variabele Data Publishing 
(VDP). Dit betekent dat Canon 
gebruikmaakt van de enorme 
verscheidenheid aan verschillende
gegevens, opgeslagen in de 
systemen van het ziekenhuis.
Uit die systemen (administratie, CRM 
of ERP bijvoorbeeld) haalt Canon de 
data om persoonlijke informatie op 
maat mogelijk te maken. Denk aan 
het personaliseren van patiëntfolders 
of de dagelijkse menukaart per
opgenomen patiënt.

DocShop

Canon opent desgewenst één of 
meerdere DocShops in het 
ziekenhuis, plekken waar 
medewerkers terecht kunnen voor 
formulieren, rapporten, presentaties 
en bijvoorbeeld ook onderwijs-
materialen. Omdat er een zakelijk 
dienstverleningsniveau wordt
afgesproken, zijn snelle 
leveringstijden en prima kwaliteit 
gegarandeerd tegen scherpe
prijzen.

Flexibele kosten

Zorginstellingen maken hun kosten 
flexibel (pay per use) en lopen geen 
financiële risico’s op secundaire 
bedrijfsprocessen meer. Het aan 
Canon uitbestede personeel maakt 
deel uit van een organisatie waar
hun werkzaamheden tot het primaire
bedrijfsproces behoren.



Het Nieuwe Werken in de zorg

Onafhankelijk van tijd en plaats werken. Het klinkt simpel, maar het heeft 
verstrekkende consequenties. Niet langer staan de data van onze persoonlijke 
werkomgeving in een computer op ons eigen bureau, in de laptop thuis of 
(analoog) in een stapel dossiers. En dus leggen medewerkers de uitkomst van hun 
werk niet vast op de eigen computer, binnen de eigen afdeling of in een eigen 
dossier, maar steeds vaker in centrale, beveiligde omgevingen.

Altijd uw werkplek binnen 
handbereik

Overal waar internettoegang is, moet
iemand in zijn eigen werkomgeving 
kunnen werken. De centrale 
computers staan in een beveiligde 
ruimte of elders in ‘de cloud’.
Medewerkers pluggen in, zoals ze 
overal waar een stopcontact is, 
stroom aftappen. Toegang tot 
printers, formulieren of beelden 
vereist niet meer dan een inlog en 
een wachtwoord. 
Mobiel printen vanaf elke werkplek, 
tablet of smartphone is geen 
toekomstmuziekmeer, maar realiteit. 
De tablet in de hand van een dok-
ter of een verpleegkundige biedt 
toegang tot dezelfde data als hun 
computer op het bureau of de laptop 
thuis. Dit soort werkplekdiensten 
richt Canon in, desgewenst samen 
met IT.

Managed Print Services

Door het gehele printerpark in het 
ziekenhuis door Canon te laten 
beheren, eventueel inclusief 
apparatuur van andere merken, 
neemt onder meer de 
beschikbaarheid van de printers 
sterk toe. De IT-afdeling kan zich op 
andere taken richten. Facility 
ontvangt vaste rapportages over 
zaken als volumes, doorbelastingen 
en materiaalgebruik. Continue 
kostenreductie is de focus van Canon. 
Overcapaciteit wordt onmogelijk, net
als ondercapaciteit trouwens. 
Gebruikers beschikken altijd over de 
allerbeste kwaliteit prints en juiste 
printfaciliteiten.

Digitaliseren van informatie

Kenmerkend voor de hybride
informatieomgeving in de zorg, is de
behoefte aan het digitaliseren van 
informatie. Zorginstellingen hebben 
te maken met allerlei inkomende 
documenten die in het EPD terecht 
moeten komen. Verwijsbrieven,

notities van specialisten en uitslagen 
komen per post binnen of worden 
door de patiënt afgegeven, vaak op 
verschillende locaties. Door deze 
papieren dossierelementen
te scannen met de systemen van 
Canon, kunnen ze volautomatisch - 
gebaseerd op HL7, DICOM en IHE 
- worden toegevoegd aan het EPD. 
Zodat alle betrokkenen altijd kunnen 
beschikken over de juiste informatie
op het juiste moment en op de juiste 
plek. Intelligente scanning met 
geautomatiseerde indexatie en 
validatie van gedigitaliseerde
data (capturing), is een belangrijk 
onderdeel van Canon Workplace 
Services. Informatie Management 
Services Canon heeft een uniek 
portfolio met diverse systemen voor 
capturing, of het intelligent scannen, 
van allerlei formulieren zoals
labresultaten, menukaarten, 
facturen etc. Een document-
management-systeem zorgt niet 
alleen voor het digitaliseren en 
opslaan van deze gegevens, maar 
vereenvoudigt ook het zoeken, 
terughalen, samenvoegen, 



distribueren en beheren van 
documenten, zoals protocollen en 
patiëntenbrochures. Documenten en 
informatie worden hiervoor 
opgehaald uit een verscheidenheid 
aan bronnen. Behalve 
gedigitaliseerde papieren 
documenten worden ook Microsoft
Office bestanden, COLD output, 
e-mail of afbeeldingen beheerd.
Uiteraard beschikt Canon over alle 
denkbare koppelingen met ZIS, 
gebaseerd op protocollen als HL7, 
DICOM en IHE.

Finance en Control

Goed ingeregelde capturingsyste-
men van Canon nemen de afdeling 
Finance en Control veel zorgen uit 
handen. Het inboeken, valideren, 
betaalbaar stellen en betalen van 
inkoopfacturen gaat veel sneller dan
handmatige verwerking. 
Uit onderzoek blijkt dat een tijdwinst 
van 42 procent mogelijk is. Kosten 
per factuur worden significant lager, 
terwijl inzicht in de factuurstatus en
betaalverplichtingen sterk toeneemt.

Business Process Outsourcing

De manier van werken verandert op 
het moment dat de transformatie 
van analoog via hybride naar digitaal 
wordt ingezet. Een digitaal document 
is soms niet meer dan een papiertje 
achter glas. Maar zodra het dit 
stadium overschrijdt, denk aan de vijf 
eerder genoemde fases, kunnen
medewerkers tegelijk in hetzelfde 
dossier, wordt versiebeheer 
essentieel en nemen de 
mogelijkheden om kwaliteit te 
verhogen, kosten te beheersen en 
doorlooptijden te versnellen enorm 
toe. Dit vraagt om een andere 
aanpak van de bedrijfsprocessen.

Op afstand 

Canon neemt in veel gevallen graag 
die processen over, desgewenst 
inclusief het bijbehorende personeel. 
Een voorbeeld is het digitaliseren van 
het proces van inkomende en 
uitgaande facturering. Of het op 
maat enop geleide van de vraag 
digitaliseren van een hybride medisch 

Healthcare Competence  
Center

In Nederland heeft Canon een 
eigen multidisciplinair Healthcare 
Competence Center. Maar deze 
staat natuurlijk niet op zichzelf. 
Deze community kan profiteren
van de kennis en ervaring van 
Canonzorgexperts in heel 
Europa. Dit netwerk wisselt 
onderling voortdurend ervaringen 
uit. De zorgsector in heel Europa 
is overal anders georganiseerd, 
maar in essentie is de 
transformatie van analoog via 
hybride naar digitaal werken 
vergelijkbaar. Om te kunnen leren 
van elkaars ervaringen, hebben 
we een internationaal, kennis-
delend netwerk van zorgexperts 
opgezet.

of poliklinisch archief. Canon kan zelfs 
delen van het primaire zorgproces 
overnemen, zoals geautomatiseerde 
diagnostiek op afstand of taken van 
de radioloog, in geval van 
massascreening. Maar het principe 
is ook toepasbaar voor acute 
diagnostiek op de EHBO of in de 
buitenpoli. Uiteraard wordt het 
proces zo ingericht dat bij twijfel 
altijd alles wordt voorgelegd aan de 
menselijke specialist.

Flexibiliteit in oplossingen

Canon kan dus arbeidsintensieve 
processen of te digitaliseren 
informatie-uitwisseling ondersteunen 
maar ook volledig overnemen. Waar 
nodig of gewenst inclusief het
bijbehorende personeel. En dat biedt
perspectief, omdat net als in het 
bedrijfsleven bestuurders ook in de 
zorg nu zoeken naar mogelijkheden 
om zich te verbinden met nieuwe 
arbeidsrelaties die meer flexibiliteit
bieden bij (het liefst) evenveel of 
meer expertise.
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