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Meer handen aan het bed, daar draait het om in de zorgsector. Deze uitdaging is al jaren 
groot en wordt in de toekomst alleen maar groter. Voor veel zorgmedewerkers en -managers 
is het daarom een bron van frustratie dat er veel kostbare tijd verloren gaat door de manier 
waarop communicatie tussen collega’s plaatsvindt binnen zorgorganisaties. Deze is vaak 
inefficiënt, traag en bovendien in sommige gevallen ook nog eens onveilig. Gelukkig zijn er 
concrete manieren die helpen om zorgprofessionals wél snel en veilig met elkaar te laten 
communiceren, zodat ze zich nog beter op hun zorgtaak  kunnen richten. In deze paper zetten 
we deze manieren op een rij. 

1. Laat medewerkers de communicatiekanalen gebruiken die ze 
zelf prettig vinden 

Effectief communiceren begint bij kwalitatief hoogwaardige gesprekken. Een gesprek kan 
face-to-face zijn, maar is steeds vaker via digitale media. Dat biedt voordelen in bijvoorbeeld 
snelheid en bereikbaarheid, maar niet iedere vorm van digitale communicatie is geschikt 
voor iedere situatie. Daarom zijn er  verschillende mogelijkheden die zorgmedewerkers 
de mogelijkheid bieden om met elkaar in gesprek te gaan: bijvoorbeeld videovergaderen, 
chatten en bellen. In onze optiek is het belangrijk dat de medewerker gefaciliteerd wordt 
deze communicatiekanalen op een zo simpel mogelijke manier te laten gebruiken. En dat de 
medewerker een grote mate van vrijheid heeft zelf te kiezen welk communicatiemiddel te 
gebruiken. 

2. Chatten ja, whatsappen nee 

Het is niet voor niks dat WhatsApp de afgelopen jaren een enorme vlucht heeft genomen. 
De communicatie gaat snel en is erg gebruiksvriendelijk. Begrijpelijk dat ook binnen veel 
zorgorganisaties het medium gebruikt wordt voor 1-op-1 communicatie en groeps-chats. 
Gevolg hiervan is echter dat er patiënt gerelateerde gegevens gedeeld kunnen worden op een 
platform buiten de organisatie. Met alle privacy risico’s van dien.  
 
Een verbod op het intern gebruik van WhatsApp lijkt bij voorbaat gedoemd te mislukken. 
Iedereen is tegenwoordig gewend aan de snelheid van het medium en het gebruik ervan. 
Ondanks een verbod zullen mensen het gewoon blijven gebruiken, buiten het zicht van de 
organisatie.  
 
Ons advies is daarom om gebruik te 
maken van een alternatief voor WhatsApp 
met hetzelfde gebruiksgemak en dezelfde 
mogelijkheden. Een van de alternatieven 
hiervoor is Microsoft Teams: een op chat 
gebaseerde werkomgeving waarin 
zorgteams via chat, maar ook via Skype 
met elkaar gesprekken kunnen voeren. 
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De gesprekken vinden altijd plaats binnen een door de organisatie gefaciliteerde omgeving, 
waardoor privacygevoelige gegevens niet op straat komen te liggen. Een groot voordeel van 
Teams ten opzichte van WhatsApp is bovendien dat nieuwe teamleden alle eerder gedeelde 
relevante informatie gemakkelijk vinden. Een ander voordeel is dat nieuwe groepsleden 
toegang hebben tot de gesprekshistorie. 

3. Maak online vergaderen en bellen mogelijk, en makkelijk 

Er is veel software in de markt beschikbaar die het mogelijk maakt om online te vergaderen 
en te bellen. Bij de keuze welke software het beste geschikt is voor uw organisatie, is het 
cruciaal de gebruiksvriendelijkheid voor de gebruiker centraal te stellen. Daarvoor moeten 
contactpersonen en bestanden makkelijk toegankelijk zijn. Daarnaast moet de tool op elk 
apparaat gebruikt kunnen worden. Om die reden kiezen organisaties die bijvoorbeeld al 
werken met Microsoft 365 vaak voor Skype for Business. Voor organisaties die al gebruik 
maken van Skype for Business is het belangrijk om te weten dat Microsoft heeft aangekondigd 
dat Skype for Business vervangen wordt door Teams. Wanneer dit gaat gebeuren is nog niet 
bekend.  

4. Eenvoudig informatie delen vanuit één plek  

Een dienst overdragen aan een collega, bestellijsten bijhouden, informatie delen over de 
voorkeuren van een patiënt, collega’s uitnodigen voor een borrel, roosters plannen... 
Hoe fijn zou het zijn als dat allemaal op één plek kan?  
 
Bij organisaties die werken met Microsoft-oplossingen worden veel van deze gegevens nu 
bewaard in bijvoorbeeld SharePoint of OneDrive. Binnen Microsoft Teams wordt de data in 
deze applicaties toegankelijk gemaakt, zodat de gebruiker het eenvoudig kan delen in een 
chat- of skype-gesprek. Hierdoor verspillen medewerkers minder tijd aan het opstellen van 
mails, want chatten is veel laagdrempeliger. Ook maakt het een einde aan het rondmailen en 
redigeren van verschillende versies van documenten. Wat was ook alweer het meest recente 
bestand? Dat is nu direct voor iedereen binnen het team duidelijk. Bekende oplossingen als 
Office 365, SharePoint en OneDrive kunnen daarnaast gewoon gebruikt blijven worden.  
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5. Omarm de apps die medewerkers gebruiken en krijg er vat op

Het gebruik van apps door medewerkers om sneller en efficiënter te werken is niet te stoppen. 
Ze verbieden is zinloos en er komen steeds meer apps en tools die medewerkers gebruiken 
om hun werk sneller en gemakkelijker te maken. 

Het gebruik van de beste, veilige tools en apps bevorderen werkt veel beter. Het is daarom 
verstandig dat de zorgorganisatie medewerkers de juiste tools aanbiedt en open staat voor 
de oplossingen die door medewerkers zelf worden aangedragen om beter te kunnen werken. 
Pas dan gaan ze er ook echt mee aan de slag. Leg ook uit waarom er gekozen wordt voor 
deze tools. Zeker als het de veiligheid van privacygevoelige gegevens van patiënten beter 
garandeert. 

Daarnaast is het verstandig om regelmatig met de werknemers om de tafel te gaan om te 
evalueren welke apps ze gebruiken en of ze toch gebruik maken van apps die niet door de 
organisatie worden aangeboden. Dat is handig, want hierdoor ontstaat er een leercurve met 
hogere efficiëntie tot gevolg. Tegelijkertijd houdt de organisatie beter zicht op de hoeveelheid 
licenties, waardoor de kosten beter beheerst kunnen worden. 

Binnen Microsoft Teams is de mogelijkheid om apps van zowel Microsoft als andere software 
toegankelijk te maken voor de medewerkers van een team. Via het ontwikkelaarsplatform 
kunnen ook bedrijfsapplicaties ontsloten worden.

 
 
6. Maak bedrijfsapplicaties en externe apps via 
één plek toegankelijk. Overal

Een bekend probleem: voor alle tools en systemen moeten zorgmedewerkers op zoek 
naar de bijbehorende apps en opnieuw in- en uitloggen met verschillende inloggegevens. 
Dat kost tijd, levert ergernissen op en zorgt bovendien regelmatig voor onveilige 
geheugensteuntjes zoals stickers met wachtwoorden op monitoren. 

Een oplossing hiervoor kan zijn is om te werken met online wachtwoordkluizen. 
Daarnaast is het handig om alle relevante apps binnen handbereik van de gebruiker te 
brengen op dezelfde plek waar ook alle communicatie plaatsvindt. 

Tegenwoordig werkt allang niet iedereen meer op dezelfde zorg-pc. Bring your own device is 
ook binnen de zorg steeds meer de norm. Het is dan natuurlijk wel handig dat alle gebruikers, 
ongeacht apparaat en platform, met elkaar in gesprek kunnen gaan en toegang hebben tot 
alle relevante informatie. Dat geldt zeker voor ambulante zorgmedewerkers die liever niet 
na een werkdag nog naar kantoor moeten om daar in systemen in te loggen. Teams werkt op 
Windows en Mac voor computers en op iOS, Android en Windows voor mobiele apparaten. 
Zo kan iedereen altijd deelnemen aan het gesprek. 
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7. Maak het leven van de ICT Manager eenvoudiger 

In de zorg is het vaak een komen en gaan van medewerkers. Dat betekent werk aan de winkel 
voor de verantwoordelijke voor ICT. Die heeft er de handen vol aan wanneer een nieuwe 
medewerker toegang moet krijgen tot schijven, documentatie, communicatiestromen, et 
cetera. Dit kost veel tijd, vereist veel handelingen en dat in een onoverzichtelijk geheel. Dat 
kan handiger, sneller en overzichtelijker. Binnen organisaties waar gewerkt wordt met Teams 
en Office 365 hoeft een nieuwe gebruiker nog maar op één plek toegevoegd te worden. De 
nieuwe gebruiker wordt lid van een groep waarmee in één keer duidelijk is waar wel en geen 
toegang toe wordt verkregen. Zo gemakkelijk het is om een nieuwe gebruiker toe te voegen, 
zo eenvoudig is het ook om een gebruiker te verwijderen. Als de gebruiker geen lid meer 
is van een groep, heeft hij of zij geen toegang meer tot schijven, documenten, mail en alle 
andere informatie. Dat is wel zo handig en vooral erg veilig. 
 
De zorg heeft de komende jaren te maken met grote uitdagingen. De vraag naar zorg zal 
alleen maar verder toenemen. Tegelijkertijd is er een tekort aan zorgmedewerkers en staan 
budgetten onder druk. Het is daarom belangrijker dan ooit om zorgmedewerkers zo goed 
mogelijk te ondersteunen met de juiste communicatiemiddelen. Daarmee kan de netto tijd die 
besteed kan worden aan cliënten worden vergroot en de werkdruk worden verlaagd.  

 
Leer meer over Microsoft Teams tijdens ons gratis webinar
 
Microsoft Teams maakt voor iedereen in de zorgorganisatie het werken eenvoudiger, 
efficiënter en veiliger. Wilt u meer weten over Teams en wat dit voor uw zorgorganisatie kan 
betekenen? Rapid Circle geeft hiervoor het webinar ‘Microsoft Teams voor zorgorganisaties’. 
Meld u kosteloos aan voor deze webinar en neem een interactieve deep dive in deze handige 
app. Bekijk hoe ook binnen uw zorgorganisatie sneller, efficiënter en veiliger gecommuniceerd 
kan worden.  

> Aanmelden Microsoft Teams webinar
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