
nagenoeg onmogelijk op dit moment,” 

vindt Ruud. “Ook dit is niet nieuw. De 

behoefte van de burger om een samen-

gestelde persoonlijke zorgomgeving te 

verkrijgen, is meer en meer aan het toe-

nemen. Wij kunnen zo’n zorgomgeving 

ontwikkelen. Natuurlijk altijd met oog 

voor veiligheid en privacy.”

The Care Society ondersteunt indivi-

duele en samenwerkende zorgregio’s 

bij alle gerelateerde IT-vraagstukken. 

Kwaliteit van zorg omhoog, kosten om-

laag en gelukkige gezonde mensen, dat 

is het doel van The Care Society in de 

regio’s. De burger kan samen met de 

professional zijn eigen zorgplan opstel-

len. Hierin beheert hij zijn eigen dossier 

en kan dit wijzigen en delen met zijn 

zorgverlener(s). Met input van de zorg-

professional bepaalt de burger zelf het 

behandelplan. Kijk voor meer informa-

tie op www.caresociety.nl. <<
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Artikel in samenwerking met The Care Society.

directeuren van thuiszorgorganisaties 

en vinden gehoor bij gemeenten en het 

ministerie. Wij kunnen echt het verschil 

maken, door zorgverleners te voorzien 

van de juiste en actuele informatie van 

een patiënt. Hiermee kan het beste be-

handelplan worden opgesteld waardoor 

de efficiëntie toeneemt, de druk op de 

zorgverlener afneemt en de kwaliteit 

van zorg voor de patiënt stijgt.”

The Care Society begeleidt de zorg in 

Nederland in het proces naar zo’n goed-

werkend zorgsysteem. Zij onderzoeken 

samen met zorgregio’s welke IT er al is, 

voor welke processen en wat gestandaar-

diseerd of verbeterd kan worden. Vervol-

gens onderzoeken zij welke connecties 

te maken zijn tussen verschillende syste-

men en beschikbare data, met aandacht 

voor veilig dataverkeer en privacy.

Eén zorgomgeving
“Onderlinge communicatie tussen zorg-

organisaties is een uitdaging, dat wisten 

we al. Het samenstellen van informatie 

vanuit meer zorgorganisaties is zelfs 

The Care Society gelooft in een digitaal 

zorglandschap waarin zorgverleners 

zonder obstakels kennis en gegevens 

uitwisselen en de burger inzicht heeft in 

zijn eigen gezondheid. Niet gebonden 

aan een leverancier, product of techno-

logie en daardoor flexibel in het beden-

ken en samenbrengen van IT-oplossin-

gen, bouwt The Care Society samen met 

zorgorganisaties en burgers een goed 

werkend zorgsysteem. Zo kan de beste 

zorg worden verleend en krijgt de bur-

ger toegang tot zijn eigen zorgdossier.

Ruud Beuman en Danny van Neer 

zijn de initiatiefnemers van The Care 

 Society. “Ons ideaal is dat de zorg pro-

actiever wordt en gezondheid en vitali-

teit voorop staat. Dit leidt tot gezonde 

en gelukkige burgers, die met de juis-

te aandacht geholpen worden”, aldus 

Ruud. “Burgers die gebruikmaken van 

IT-toepassingen en hun eigen weg vin-

den in de zorg, met hun eigen gezond-

heidsgegevens 24/7 beschikbaar.”

Toegankelijke gezondheidszorg 
Volgens The Care Society biedt de hui-

dige technologie volop mogelijkheden 

om de gezondheidszorg te vernieuwen. 

Juist nu ontwikkelingen razendsnel 

gaan, biedt dit volgens hen kansen om 

samen te werken aan een toegankelijke 

gezondheidszorg. “Wekelijks bezoeken 

wij zorgdirecteuren en huisartsen door 

heel Nederland, van de Zuid-Hollandse 

eilanden, via Noord-Brabant naar Lim-

burg en richting het noorden”, vertelt 

Danny. “Wij spreken vertegenwoordi-

gers van samenwerkingsinitiatieven, 

Proactieve zorg waar gezondheid en vitaliteit voorop staat. Gezonde en gelukkige burgers die met de juiste 

aandacht geholpen worden. Gezondheidsgegevens 24/7 beschikbaar voor iedereen. Geen utopie maar een 

realistische weergave van ons toekomstige zorgklimaat, als het aan The Care Society ligt.

Een goedwerkend zorgsysteem,  
voor iedereen

Met juiste en actuele informatie van een patiënt kan het beste behandelplan worden opgesteld.
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