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Over Infotopics

>80

Technologie partners 4 Locaties in Nederland

Infotopics | HQ – Oldenzaal
Infotopics | Analytics - Houten
Infotopics | Apps for Tableau – Hardenberg
Infotopics | Apps for Tableau - Zwolle

~20

> 400

~30

Sectoroplossingen
Gespecialiseerde oplossingen voor
zorg, onderwijs, overheid en industrie

    

medewerkers
Gecertificeerde
consultants and trainers

Jaar ervaring in en passie
voor data & analytics

klanten



Hoe werken wij
4



Hoe werken wij
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Data Maturity scan
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Succesverhalen

Doel: Ruwe data omzetten in bruikbare inzichten om het welzijn van ouderen te verbeteren en 
medewerkers te ondersteunen. Op een platform dat kan helpen om de data te visualiseren en 
laagdrempelig terug te geven aan de organisatie.

“We wisten dat er sprake was van een enorme hoeveelheid alarmen vanuit het oproepsysteem, 
maar misten inzicht in waar deze precies vandaan kwamen en waarom”

Resultaat: Door data en kennis uit de praktijk te combineren, totaal aantal meldingen met 
ongeveer 50% verminderd.

Doel: Tableau gebruiken om datakwaliteit in zorgplannen van cliënten te optimaliseren en 
informatie up-to-date te houden.

Resultaat: Nu wordt de status van alle zorgplannen op één plek weergegeven. Door alles wat 
ontbreekt te markeren, kunnen processen nauwkeuriger en efficiënter worden uitgevoerd.

Doel: Bouwen aan een krachtige datagedreven cultuur in de hele organisatie.

Resultaat: Met behulp van de trainingen van Infotopics kunnen andere mensen binnen de 
organisatie in staat worden gesteld om zelf data te analyseren met Tableau. Dit creëert 
enthousiasme voor data, daarnaast creëren ze nu zelf de inzichten die die ze nodig hebben om 
succesvol te zijn.
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Succesverhalen

Doel: Datavisualisaties de kwaliteit van de zorg makkelijker en sneller inzichtelijk te maken.

Voorheen werd er één keer per jaar data gebruikt om kwaliteitsindicatoren inzichtelijk te maken.

Waarom: Gebruiksgemak voor de eindgebruiker belangrijkste reden om te kiezen voor Tableau.

Resultaat: “Door dashboards samen met de zorgprofessionals te ontwikkelen, sluit de technologie 
aan op de sturingsbehoefte van zorgprofessionals en wordt waardegedreven zorg mogelijk 
gemaakt.”

Resultaat: Door de integratie van de dashboards werd het mogelijk om een aantal keer per dag 
bijvoorbeeld logistieke informatie, maar ook patiënt-kwaliteitsaspecten te delen. 

Resultaat: Medewerkers worden steeds bewuster van het gebruik van data en worden 
gestimuleerd om er continu mee aan de slag te gaan.  Dit werpt zijn vruchten af: dagelijks 
profiteren de patiënten van Zuyderland van betere zorg.
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Hoe ziet dat er uit?
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Zij gingen je voor 
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Tot slot

Healthcare ronde tafel sessie

Van der Valk Veenendaal

15 november

15.00-17.00 uur
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