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Rembrandt maakte bijzondere schilderijen, met heel 

gewone verf en heel gewone penselen. Van Gogh ook. Het 

bijzondere van Rembrandt en Van Gogh zat hem niet in de 

verf die ze gebruikten, maar in wat ze deden met die verf. 

Op basis van min of meer dezelfde verf konden Rembrandt 

en Van Gogh een heel bijzondere eigenheid ontwikkelen, 

de één weer heel anders dan de ander. Die bijzonderheid 

stelde wel eisen aan de verf, maar geen bijzondere eisen. 

Dat geldt eigenlijk altijd. Je kunt heel bijzonder zijn met 

standaard middelen. Je doet jezelf tekort als je denkt dat 

je bijzondere dingen nodig hebt om bijzondere dingen te 

doen. Het is je eigenheid die je bijzonder maakt, niet de 

dingen die je daar voor nodig hebt. En goede middelen 

hebben een ding met elkaar gemeen: ze worden in redelijk 

grote hoeveelheden gemaakt. Standaard.

Er leven in de wereld ongeveer zeven miljard mensen. Al-

lemaal uniek, allemaal bijzonder. Toch hebben we genoeg 

aan ongeveer dertig schoenmaten en dertig confectie-

maten. En op basis van die schoen- en confectiematen, 

maken allerlei fabrikanten kleding, die ze in grote aantal-

Hulpmiddelen

Bijzonder, dankzij de standaards!

Zorg, en helemaal de care, is mensenwerk. Bijzondere mensen doen bijzondere 
inspanningen voor bijzondere mensen. Al die bijzondere mensen hebben heel 
erg goede hulpmiddelen nodig. Standaardhulpmiddelen, want die zijn het best. 

ECHTE SOFTWARE-AS-A-SERVICE
Een andere gerealiseerde schakel in de nieuwe strategie is 

de participatie die Promedico heeft genomen in Care2U. 

“Het KIS (Keten Informatie Systeem) van Care2U bevordert 

een verregaande en multidisciplinaire samenwerking in de 

keten”, aldus Van Arkel. “Deze participatie betekent niet 

dat wij of Care2U ons tot elkaar beperken. In ons streven 

naar ‘open en samen’ zijn we dan ook andere samenwer-

kingen aangegaan. Het DNA van Care2U matcht uitstekend 

met dan van ons en net als wij bieden zij een echte SaaS-

oplossing. Met hun software kun je werken met ‘events’, in 

plaats van met declaratielijnen en vaste processen zoals 

de meeste andere ketenondersteuningssoftware. Op deze 

manier is hun software op maat gemaakt voor de patiënt.”

“Wat nu veel gebeurt,” voegt Van Gelder hieraan toe, “is 

dat iedere patiënt door een soort van standaard wasstraat 

wordt gehaald. Vrijwel iedereen is het erover eens dat 

dit niet effectief en efficiënt is. Dat is nu precies waar het 

multidisciplinaire en open karakter van ons farmaceutisch 

zorgsysteem op aansluit. Daarin kun je een plan maken 

dat helemaal op maat is gemaakt van de patiënt. Je geeft 

aan hoe je de service voor deze patiënt wilt inrichten en 

het systeem zorgt ervoor dat het hele zorgpad wordt ge-

realiseerd en bewaakt. Dit wordt multidisciplinair aange-

stuurd.”

De andere vier thema’s van de zes van Promedico worden 

de komende jaren uitgerold. De zes thema’s samen zijn een 

groter concept dat de huisartsensoftware van Promedico 

overstijgt en zicht richt op de hele eerstelijnszorg. Juist 

dat is wat de zorg nodig heeft: een overstijgend concept 

waarin alle partijen open met elkaar kunnen samenwerken. 

Kortom, een zorgnetwerk dat efficiënte, flexibele en accura-

te ondersteuning biedt.
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kader het ‘open’ en ‘samen’ toe. “Onze systemen zijn open 

in de zin van dat andere oplossingen er eenvoudig op 

kunnen aanhaken. En samen in de zin van dat het vlekke-

loos met andere systemen werkt. Ook onder de motorkap 

moet het met componenten van andere partijen overweg 

kunnen. In de praktijk resulteert dat in een oplossing die 

modulair is opgebouwd. Een apotheek(keten) bepaalt dan 

zelf welke modules zij allemaal willen combineren (zie het 

kader ‘MediSein’).

	
MediSein
Een	van	de	modules	die	naadloos	geïntegreerd	kan	worden	
binnen	het	farmaceutisch	zorgsysteem	is	MediSein.	Deze	
app	is	door	Promedico	ontwikkeld	in	samenwerking	met	
’s	Heeren	Loo.	Instructies	over	toediening	worden	via	
papieren	lijstjes	gecommuniceerd,	wat	veel	fouten	met	
zich	meebrengt.	Zeker	bij	een	instelling	voor	verstandelijk	
gehandicapten	levert	het	ontbreken	van	een	goed	contro-
lesysteem	problemen	op.	Er	is	geen	signalering	als	er	iets	
mis	gaat	en	geen	terugkoppeling	naar	de	voorschrijver	of	
de	verstrekker.	Met	de	MediSein-app	legt	de	verzorgende	
het	toedienen	van	de	medicatie	vast.	Op	het	moment	dat	
een	patiënt	een	bepaald	medicijn	moet	worden	toege-
diend,	krijgt	de	verzorgende	een	signaal	met	instructies	
omtrent	de	wijze	van	toediening.	Als	er	iets	niet	goed	gaat,	
legt	de	verzorger	ook	dat	vast	in	de	app,	wat	weer	inzich-
ten	geeft	voor	de	instelling	en	de	arts	die	voorschrijft.	
De	App	is	bijzonder	laagdrempelig	in	gebruik,	zodat	ook	
veel	patiënten	er	gebruik	van	kunnen	maken.	Het	is	24x7	
beschikbaar	op	ieder	apparaat.
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len over de hele wereld verkopen. Confectie, letterlijk in 

standaardmaten gemaakte kleding. En met al die confectie, 

met al die standaardkleding, onderstreept iedereen de 

eigen eigenheid. Je bent jezelf, niet ondanks, maar dankzij 

confectie.

STANDAARD
Want dat is de kracht van standaards. Juist omdat stan-

daardmiddelen op een standaardmanier worden geprodu-

ceerd, zijn ze heel erg goed, betrouwbaar en betaalbaar. 

Echte vakmensen zijn gebaat bij goede standaardfacilitei-

ten, juist omdat ze zo goed zijn. Dat stelt natuurlijk wel 

eisen aan de standaard. Die moet ruimte bieden aan het 

bijzondere en aan het vakmanschap. De standaard mag het 

vakmanschap niet belemmeren. Maar het stelt ook eisen 

aan de vakmens. Die moet gebruik maken van de middelen 

die aan haar beschikbaar worden gesteld en die moet zich 

aanpassen aan de mogelijkheden en de onmogelijkheden 

van dat middel. Waarom? Omdat tegenover dat kleine na-

deel van aanpassen grote voordelen staan: hoge kwaliteit, 

betrouwbaarheid en ook nog eens betaalbaar. En een goed 

proces is zo’n middel.

Als je vroeger in de middag een afspraak had in het 

ziekenhuis, wist je bijna zeker dat je een paar uur moest 

wachten. Tegenwoordig niet meer, daar zorgt het proces 

voor. Dat proces zegt tegen de vakman: de afspraak staat 

ingepland voor een kwartier en als het langer dreigt te 

duren, breek je de behandeling af en maak je een nieuwe 

afspraak, voor zolang je dan nodig denkt te hebben. Dat 

proces doet nog meer: er worden, waar zinvol, vragen 

gesteld: heb je een pacemaker? Ben je onlangs nog in Zuid-

Oost Azië geweest? Op een boerderij? Zullen we samen 

een kruis zetten bij de te opereren knie? En daarna word 

je behandeld door de vakman. Die ongetwijfeld zijn eigen 

checklijstjes heeft, weer een procesding. Maar het vakman-

schap zorgt voor de juiste diagnose en, daarna, voor de 

juiste behandeling.

MARKTKENNIS
Het proces zorgt voor de degelijkheid, de mens voor de 

kwaliteit. Het proces zorgt er voor dat er niks fout gaat,  

de mens zorgt er voor dat het goed gaat. Het proces  

zorgt voor de vastlegging, want die gegevens hebben het 

proces én de vakman de volgende keer weer nodig. Nee, 

maar beter van Salesforce afblijven, zodat je straks een-

voudig de volgende release kunt invoeren.

Aan de andere kant van het spectrum staat de Belasting-

dienst. Die zijn daadwerkelijk de enige, die doen wat zij 

doen: belasting heffen onder de Nederlandse wetgeving. Ze 

moeten alles helemaal zelf bouwen, met alle nadelen van 

dien: je moet alles zelf bedenken, zelf bouwen, zelf testen 

en je moet leven met alle foutjes die er desondanks nog 

inzitten. Veranderingen duren lang en kosten veel energie 

en nog veel meer geld. Natuurlijk, je krijgt er maatwerk 

voor terug. Maar het duurt jaren voor je systeem net zo be-

trouwbaar, voorspelbaar, efficiënt, effectief en transparant 

is als Salesforce. In gebruik. In beheer. En in kosten. En dus 

uiteindelijk ook: in bijdrage aan het resultaat.

BETROUWBAAR, VOORSPELBAAR, EFFICIËNT,  
EFFECTIEF EN TRANSPARANT
Elke organisatie wil zijn kernprocessen betrouwbaar, voor-

spelbaar, efficiënt, effectief en transparant hebben. Elke 

organisatie zou dus moeten willen dat zijn pakketten zo 

veel mogelijk op Salesforce lijken. Hartstikke standaard, 

de patiënt kan niet zonder de vakman, maar de vakman 

kan niet zonder het proces. 

Een goede standaard helpt vakmensen en ondernemers om 

goed te zijn. En hoe meer mensen die standaard gebruiken, 

hoe meer marktkennis er is verankerd in die standaard en 

dus hoe betrouwbaarder die standaard is. 

Salesforce is één van de meest gebruikte pakketten ter 

wereld, het helpt organisaties om hun relaties te behe-

ren en om te verkopen. Dat proces is op de hele wereld 

hetzelfde. Nee, er zit geen omkoopmodule in Salesforce, 

maar ook dat is standaard: dat wil iederéén buiten de ad-

ministratie houden. Omdat Salesforce over de hele wereld 

wordt gebruikt, zit er ook wereldwijde ervaring en kennis 

in dat pakket verwerkt. Als jij iets op een andere manier 

wilt doen dan Salesforce mogelijk maakt, dan is de kans 

99,999% dat het onzin is wat je wilt. En er is een kans van 

0,001% dat je gelijk hebt, dat kan inderdaad beter. Maar 

dan weet je één ding zeker: wat jij wilt, zit in de volgende 

release van Salesforce, met nog dertig dingen waar jij niet 

aan had gedacht. Hoe dan ook, in alle gevallen, kun je 

hartstikke goed, vol marktwijsheid. En niet alleen de orga-

nisatie zou dat moeten willen, maar ook alle vakmensen 

in die organisatie. Omdat standaards zo ontzettend goed 

zijn. Omdat standaardpakketten die vakmensen zo enorm 

helpen om uit te blinken in hun vak.

Standaardpakketten hebben nog een voordeel. Ze zorgen 

voor betrouwbare gegevens. Die kun je gebruiken om leuke 

appjes te maken, voor je cliënten, voor hun familie, voor 

je medewerkers en voor andere stakeholders. Snel, goed-

koop, maar wel betrouwbaar, dankzij de kwaliteit van die 

data in het standaardpakket. 

Bijzondere mensen, of het nu je cliënten zijn of de vak-

mensen in je organisatie: je kunt ze maar beter goede stan-

daardmiddelen geven. ze hebben er recht op. Juist omdat 

ze zo bijzonder zijn!

Bart Stofberg is organisatieveranderaar bij 

Quint Wellington Redwood
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