NL

Realtimetransparantie
voor uw ziekenhuis
Digitaal beddenbeheer
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Ziekenhuisbedden sneller
beschikbaar dankzij realtime-beddenbeheerssysteem
Moderne beheerssystemen voor ziekenhuisbedden betreffen alle afdelingen. De coördinatie moet dus erg goed
geregeld zijn. Afdelingshoofden, technisch directeuren,
artsen, zorgmedewerkers en schoonmakers moeten goed
met elkaar communiceren. Realtime-gegevensbeheer
vergemakkelijkt dit duidelijk en is onafhankelijk van de
personele bezetting 24 uur per dag beschikbaar. Bovendien
heeft de algoritmische coördinatie van reinigingsprocedures
ook een groot economisch voordeel: de bedden zijn op de
afdelingen tot wel 40% sneller weer beschikbaar voor
hergebruik. Verder zijn de gegevens over het werkelijke
gebruik van ziekenhuisbedden voor de verantwoordelijken
in uw ziekenhuis steeds beschikbaar en oproepbaar.
Door bedgegevens, realtime-gegevens over ruimte en
plaats, actuele status, toewijzingen aan specifieke afdelingen
en de integratie van kamerplattegronden met elkaar te
combineren, hebben alle betrokkenen op elk moment een
compleet overzicht. Meldingen komen binnen via een mobiele
app. Zo kan nuttige informatie beschikbaar komen waar
die nodig is.

Alles in beeld.
Altijd en overal.
Beddenbeheer houdt meer in dan simpelweg bijhouden
wanneer welke bedden zich waar bevinden. Völker biedt
volledig geautomatiseerde functies voor het aansturen,
plannen en documenteren van uw beddenvoorraad. Besteed
uw tijd en middelen aan taken die uw persoonlijke aandacht
vergen en vertrouw op het beddenbeheerssysteem van Völker.
Daarmee krijgt u namelijk realtime-informatie over de hygiënestatus, defecten, gepland onderhoud en geplande keuringen,
en over duur en frequentie van het gebruik van de bedden.

Uw voordelen op een rij
	
Op elk moment weet u, waar in uw
gebouwen zich uw bedden bevinden.

	
U weet welke bedden al gereinigd zijn en
wanneer voor welk bed reiniging gepland staat.

	
Alle onderhouds- en keuringstermijnen van uw
bedden worden automatisch aangegeven.

En u ziet meteen welke bedden defecten vertonen.
	
Alle gegevens zijn gebundeld in een datapool.
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De grote uitdagingen
voor ziekenhuizen
Analoge samenwerking van afdelingen is in veel ziekenhuizen
de dagelijkse realiteit. Maar vergeleken met digitale aansturing
is analoge samenwerking veel omslachtiger, gecompliceerder
en duurder. Analoog werken is inefficiënt, gaat vaker fout en
belast het ziekenhuispersoneel meer, bijvoorbeeld door de
buitensporig hoge eisen die aan documentatie worden
gesteld. Maar het komt ook voor dat zorgmedewerkers op
afdelingen moeten zoeken naar beschikbare medische
hulpmiddelen. Of dat ziekenhuizen in ernstige juridische
problemen komen doordat ze niet aan kunnen tonen dat ze de
reiniging, desinfectie en sterilisatie onder controle hebben.
De juiste stap naar de toekomst heet digitalisatie. Digitaal
beddenbeheer helpt om de dagelijkse werkzaamheden in
ziekenhuizen en zorginstellingen te optimaliseren en voor
medewerkers gemakkelijker, transparanter en minder
stressvol te maken.

Onze partners
Wij werken nauw samen met twee deskundigen. Afhankelijk
van wat de klant wenst of waar het zwaartepunt ligt, kunnen
deze experts worden ingeschakeld. Wij adviseren u graag!

Slimme tools, voor meer
tijd bij het dagelijks werk
Völker werkt met de IoT-toepassing HPM® van Clinaris om
verzorging, medische technologie, reiniging en controlling
veilig en efficiënt samen te laten werken. Zo kunnen ziekenhuizen dankzij moderne tracking-technologie hun medische
hulpmiddelen lokaliseren en hygiënische maatregelen in
realtime aansturen, controleren en documenteren.
HPM® is een slimme digitalisatieoplossing, die het proces
van reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische
hulpmiddelen en ziekenkamers in realtime registreert en
van waardevolle medische hulpmiddelen de exacte locatie
en hygiënische en technische status aangeeft.

Uw voordelen op een rij
	Optimalisatie van de samenwerking en veiligheid
van de ziekenhuismedewerkers door realtimetoegang tot kritische procesgegevens.
	Ontlasting van artsen en verpleegkundigen door
vermindering van zoek- en verplaatsingstijden bij
het lokaliseren van medische hulpmiddelen waar
op dat moment dringend behoefte aan is.
	Het scheppen van transparantie wat betreft
voorraad, technische toestand en inzet van de
medische hulpmiddelen.
	De mogelijkheid om infectieketens te volgen en
te onderbreken.
	Verbetering van de rechtspositie van het ziekenhuis in geval van klachten door digitale documentatie van reiniging, desinfectie en sterilisatie.

De slimme digitalisatieoplossing
Völker-bedden kunnen met sensoren worden uitgerust
die gebruiksklaar zijn voor toepassing met het simplinicbeddenbeheerssysteem. simplinic biedt met de IoT-cloud
alle beroepsgroepen binnen het ziekenhuis intuïtieve
tools om processen en middelen te optimaliseren. Door
te werken met dit systeem kunnen ziekenhuizen vanaf
de eerste dag na levering de voordelen van dit moderne
beddenbeheerssysteem benutten.

Uw voordelen op een rij
	Processen worden automatisch gecoördineerd
door middel van algoritmes.
	Lokalisatie van belangrijke medische hulpmiddelen, zoals bedden voor zware mensen, rolstoelen
en infuuspompen – in realtime en inclusief aanduiding van locatie en status.
	Automatische documentatie biedt de basis voor
procesanalyse en inkoopbeslissingen.

Meer informatie
nodig?

voelker.de

Hebt u vragen?
Wij beantwoorden ze graag!
Onze medewerkers adviseren u graag over onze beddenbeheersoplossingen. Wij zijn telefonisch en via e-mail
bereikbaar. We beantwoorden uw vragen over Völkerbeddenbeheer en doen u een vrijblijvend aanbod, dat
op uw persoonlijke situatie is toegesneden.
Neem contact op met uw regionale Völker-verkoopadviseur
of met onze klantenservice.
Telefoon

+49 2302 96096-0
E-mail

kundenservice@voelker.de
Völker GmbH Wullener Feld 79, 58454 Witten/Duitsland

voelker.de
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