Op tijd signaleren
met zorg op afstand

VERKERK SERVICE SYSTEMEN
SLIMME TECHNOLOGISCHE OPLOSSINGEN,
ZODAT U ZICH KUNT FOCUSSEN OP ZORG
U wilt uw cliënten natuurlijk altijd de beste zorg geven.
Of u nu intramurale of extramurale zorg biedt, het is
van belang dat u en uw zorgprofessionals de aandacht
zoveel mogelijk besteden aan zorg. Al sinds 1984 is VSS
betrouwbaar partner van verpleeghuizen, zorgcentra,
ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties in slimme
technologische totaaloplossingen.

Op tijd signaleren met zorg op afstand

Vinger aan de pols,
intramuraal en extramuraal
U WILT NATUURLIJK ALTIJD DE BESTE ZORG BIEDEN. HET IS DAARVOOR VAN GROOT BELANG DAT U
CONTINU EEN VINGER AAN DE POLS KUNT HOUDEN, OF U NU INTRA- OF EXTRAMURALE ZORG LEVERT.
U BIEDT DE BESTE ZORG DOOR GOED TE MONITOREN EN MAKKELIJK EN SNEL TE COMMUNICEREN
MET UW CLIËNT, ZIJN MANTELZORGERS EN ANDERE BETROKKENEN. MET ZORG OP AFSTAND KUNT U
DIT BIEDEN. KWALITEIT VOOROP, EFFICIËNTIE ALS VOORWAARDE.

Cliënten wensen zorg
op afstand
Langer thuis wonen, bezuinigingen op de zorg. Of u nu
intramurale of extramurale zorg levert: u staat voor de
uitdaging om de beste zorg te bieden. Cliënten leven
graag zo zelfstandig mogelijk en willen de regie over hun
leven houden. Als zorg noodzakelijk is, ontvangen ze die
het liefst op afstand wanneer het hun uitkomt. En dat is
ook niet zo gek, want maar liefst 2 op de 5 cliënten en
mantelzorgers ervaren problemen bij het afspreken met
een zorgverlener op locatie. Daarnaast vragen de forse
bezuinigingen in de zorg om efficiëntere zorgverlening,
en daar kan zorg op afstand in voorzien. Meer feiten
en cijfers:
• In 2 jaar tijd is beeldbellen onder verpleegkundigen
met 100% toegenomen
• 97% van de zorgbestuurders vindt innovaties nodig om
voorbereid te zijn op de toekomst
• Maar liefst de helft van de cliënten ontvangt graag
zorg op afstand

Voorbereid op de toekomst
Door zorg op afstand te bieden, voorziet u in de behoefte
van uw cliënten en hun zorgverleners. Bovendien kunt
u hierdoor de beste kwaliteit van zorg blijven bieden,
ook in een tijd waarin fors wordt bezuinigd op de zorg.
Met slimme technologische oplossingen kunt u altijd
een vinger aan pols houden en ingrijpen als het nodig is.
Efficiënt en doelgericht werkt u zo aan betere monitoring
en makkelijke communicatie van en naar uw cliënt,
mantelzorger, familie en andere behandelaren.
Verkerk Service Systemen verbindt sinds 1984 vraag
en aanbod op het gebied van technologie voor de
gezondheidszorg. Hiermee streven wij naar maximale
veiligheid, comfort en efficiency. Zorg voor de toekomst
met techniek van nu!
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