Help, de dokter is te duur
Vijf redenen waarom backoffice integratie met een zorg-ERP zo belangrijk is geworden

De zorg ligt onder een maatschappelijk vergrootglas. Consumenten en
belangenorganisaties delen hun ervaringen steeds vaker op portals en fora. Dus ligt de
focus van ziekenhuizen en zorginstellingen op hun primaire taak: het verlenen van de
best denkbare zorg. Dat begint met integratie van gegevens in een ZIS, EDP of ECD.
Daarmee wordt alle data die aan de voorkant binnenkomen samengebracht. Maar hoe
zit dat aan de achterkant?
Zorgverleners worden op de huid gezeten door verzekeraars en overheden die de kosten
willen terugdringen. Daardoor is de zorg inmiddels vergaand uitgekleed.
Nu verlegt de aandacht zich naar de backoffice, met name naar inkoop, logistiek en financiën.
Daar wordt nog veel gewerkt met losse applicaties. Dat ondergraaft de efficiency en belemmert
het zicht op de kosten. Zorginstellingen die dit probleem laten liggen, lopen een grote kans qua
kostprijs en kwaliteit achterop te lopen.
De oplossing is het implementeren van een ERP-systeem dat de backoffice integraal
ondersteunt. Zo’n systeem geeft het management grip op de kosten, versnelt de
zorgprocessen en verlaagt de IT-kosten. Mooie woorden, maar hoe pakt dit uit in de praktijk?
Hier de vijf redenen, of beter gezegd: winstpunten, waarom een modern ERP-systeem voor de
zorg zo belangrijk is geworden.

1. Structureel meer doen met minder
Integratie van de backoffice legt de verbinding tussen financieel, inkoop en logistiek (van
purchase to pay). Dat versnelt processen omdat er minder menselijke handelingen nodig zijn.
Ook de OK- en apotheeklogistiek zijn te integreren in het totale bedrijfsproces. Verder is het
debiteurenbeheer te optimaliseren (van cure to cash) en staat de werkvloer beter in verbinding

met het management (van record to report). Een ERP 2.0 systeem ondersteunt onder meer
aanvraagprocessen, voorraadbeheer, interne logistiek en track & trace.

2. Helder zicht op logistieke operaties
Zorginstellingen werken veel met dure kostbare gebruiks- en verbruiksartikelen. Om grip te
houden op de kosten daarvan is aandacht nodig voor de achterliggende logistiek en het
procurement. Een geïntegreerde backoffice vormt de voedingsbron voor efficiënte processen
in de frontoffice. Dat begint met centraal databeheer, zowel van stamgegevens als van
operationele data. Daardoor is er maar één versie van de waarheid voor medewerkers en
managers. En order trails zijn te volgen van aanvraag tot inkoopfactuur en gebruiksmoment.

3. Selfservice versnelt zorgprocessen
Werknemers in de zorg gebruiken privé allerlei online (mobile) toepassingen om informatie op
te vragen of producten te bestellen. Ze verwachten ook in hun werk laagdrempelig beschikbare
mogelijkheden. Zijn die er niet dan gaan ze achter elkaar aanlopen om zaken te regelen, je
creëert een Adidas-cultuur. Dat is te voorkomen met selfservice faciliteiten waarmee
budgethouders alles zelf kunnen afhandelen. Voorwaarde hiervoor is dat alle data en
procedures goed zijn vastgelegd en managers via dashboards controle kunnen houden op de
activiteiten.

4. Integrale procesoptimalisatie
De prestaties van zorgorganisaties liggen digitaal op straat. Iedereen kan onder meer de
prijzen van ziekenhuizen voor een bepaalde ingreep of behandeling vergelijken. U wilt geen
concessies doen aan de zorgkwaliteit, dus moet de efficiency omhoog. Optimalisatie van
deelprocessen is een doodlopende weg, Alle backoffice processen moeten met elkaar én met
de frontoffice verbonden zijn om zicht te krijgen op de stappen in een proces. Met een ERP 2.0
systeem voor de zorg zijn data over financieel, inkoop en logistiek vanuit elke invalshoek te
benaderen. Dat maakt het mogelijk om integraal te sturen op procesverbetering.

5. Voorspelbare kosten en kwaliteit
Het artikelbestand van zorgverleners is meestal groot en complex. Bovendien gaat het vaak
om dure producten die op verschillende afdelingen en OK’s worden gebruikt. Met een ERP 2.0
systeem kunnen gebruiks- en verbruiksartikelen op de meest efficiënte manier worden ingezet.
Het systeem stroomlijnt de interne logistiek waardoor artikelen altijd op de juiste plaats en tijd
aanwezig zijn. Daarover hoeven specialisten, artsen en zorgverleners zich dus niet meer druk
te maken. De artikelen moeten ook voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen (steriel,
traceerbaar). Een ERP 2.0 systeem maakt de kwaliteit voorspelbaar omdat alle informatie
hierover actueel is en beschikbaar voor alle betrokkenen.

De moraal van dit verhaal
De meeste zorgorganisaties beschikken inmiddels over geavanceerde IT-oplossingen voor de
automatsering van primaire processen. Maar er is vaak nog geen integrale ondersteuning
vanuit de backoffice, terwijl processen rond inkoop logistiek en financiën sterk bepalend zijn
voor de uiteindelijke prestaties aan de voorkant. Een modern ERP-systeem versnelt deze
processen, biedt selfservice mogelijkheden en genereert actuele stuurinformatie. Dat verhoogt
de zorgkwaliteit en efficiency, verlaagt de IT-kosten en maakt de gebruikskosten voorspelbaar.
Meer informatie over de ERP-oplossingen die Condor heeft ontwikkeld op basis van bestpractices in de zorg is te vinden op www.condorzorg.nl. Wilt u gericht verder praten over uw
mogelijkheden? Neem dan contact op met Bert Kramer door te bellen met 085 4897180 of een
e-mail te sturen aan info@condorsolutions.nl.

