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Speciaal voor de zorgsector heeft Zetacom het ZorgTotaal  
concept ontwikkeld om zorgoplossingen daadwerkelijk  
succesvol te laten zijn. De implementatie van zorgsyste-
men is pas geslaagd als de geïnstalleerde oplossingen ook 
daadwerkelijk juist in gebruik worden genomen. Dat dit vaak 
onvoldoende gebeurt, blijkt uit de vraag vanuit zorgorgan-
isaties naar extra begeleiding rondom het gebruik van de 
zorgsystemen. Wij bij Zetacom vervullen die wens en bieden 
met het ZorgTotaal concept, een compleet pakket. 

We beginnen altijd met een inventarisatie van uw huidige ICT 
omgeving in combinatie met de zorgprocessen, om zo de 
behoefte in de organisatie en bij de gebruikers goed in kaart 
te brengen. Zodra het juiste aanbod is gedefinieerd gaan we 
over tot implementatie. Na de implementatiefase starten we 
met uw medewerkers te trainen en bij te staan om de adoptie 
van de nieuwe zorgsystemen te optimaliseren. Wij geloven 
dat de zorgmedewerker de sleutel tot succes van nieuwe 
technologieën is.

ZorgTotaal:
Een totaaloplossing voor de zorg

1. Zorgsystemen 2. Organisatie

3. Clienten 4. Zorgsupport

Het meest herkenbaar binnen de zorgsector zijn de fysieke 
systemen. Door een eenheid te creëren binnen de  
zorgsystemen, ontstaat beheersbare techniek die het  
zorgproces ondersteunt.

Zetacom ondersteunt zorgorganisaties met het veilig en 
budgetverantwoordelijk toepassen van domotica in het  
zorgproces. Hierbij helpen wij ook bij het creëren van 
bewustzijn over het belang van deze technologie in het 
zorgproces. Dit draagvlak is de basis van een geslaagde 
implementatie.

Het doel van zorgsystemen, is het verbeteren van het  
welzijn van de cliënt. Hierbij staat het verhogen van  
veiligheid(sgevoel) en autonomie van de cliënt centraal. 
Elke zorgorganisatie heeft te maken met verschillende 
cliënten met verschillende wensen en behoeften. Door onze 
cliëntgerichte aanpak, helpt Zetacom met een  
ondersteuning op maat.

Het onderdeel Zorgsupport is ook wel de zachte kant van 
de implementatie. Met Zorgsupport zijn de zorgorganisatie 
en haar medewerkers optimaal ondersteund. Dit helpt met 
het correct gebruik van de zorgsystemen met als doel de 
zorgvraag gericht op te cliënt, maximaal te ondersteunen.

Wat is ZorgTotaal?
Het ZorgTotaalconcept is opgedeeld in vier onderdelen: 
Zorgsystemen, Organisatie, Cliënten en Zorgsupport. Al deze 
onderdelen samen vormen het Zetacom ZorgTotaalconcept. 
Door de vier onderdelen op de juiste manier te combineren, 
kunnen wij uw ICT omgeving optimaal versterken. Dit leidt tot 
de best mogelijke ondersteuning voor u om de beste zorg te 
verlenen.  
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Het onderdeel Zorgsupport is ook wel de zachte kant van de 
implementatie. Met Zorgsupport zijn de zorgorganisatie en 
haar medewerkers optimaal ondersteund. Dit helpt met het 
correct gebruik van de zorgsystemen met als doel de  
zorgvraag gericht op te cliënt, maximaal te ondersteunen.

Zorgsupport bestaat uit een uitgebreide begeleiding en  
ondersteuning van de eindgebruikers. Daarbij volgt een  
uitgebreide analyse van de gebruiksgegevens nadat de 
systemen daadwerkelijk in gebruik zijn genomen. De kracht 
hierbij is dat de eindgebruiker vanaf het begin betrokken is bij 
het vertalen van de klantvraag naar een oplossing. 

Met deze betrokkenheid is gewaarborgd dat de uiteindelijke 
oplossing maximaal aansluit op de wensen en behoeftes van 
de zorgmedewerker. De medewerker is zo optimaal  
ondersteund bij de primaire taak; zorgverlening.

Elke fase is 
ondersteund

Key-user

Naast de key-user, zijn er ook ambassadeurs. Deze ambassadeurs 
ondersteunen en waar nodig motiveren collega-gebruikers om de 
apparatuur correct te gebruiken. Zij krijgen een uitgebreidere  
training dan de eindgebruikers. Door de inzet van ambassadeurs en 
de key-user is er een groter draagvlak onder de eindgebruikers. 

Tijdens de implementatiefase krijgen alle gebruikers uitgebreide  
trainingen, gevolgd door de toetsing en bij voldoende kennis  
certificering. Zo is kennis en kunde gewaarborgd voor het  
optimaal gebruikmaken van de zorgsystemen. Zodra de  
medewerkers daadwerkelijk aan de slag gaan met de apparatuur, 
krijgen zij naar behoefte coaching on the job.  

Ieder jaar analyseert de zorgconsultant de gebruiksgegevens en 
bespreekt hij of zij deze met de organisatie. Op basis van deze  
analyse vindt her-certificering op maat plaats. Zo bewaakt het  
Zorgtotaalconcept het correcte gebruik van de apparatuur.  
De terugkoppeling van alle informatie rondom de (her)certificering 
gebeurt centraal aan de organisatie. 

Hierdoor krijgt de gehele zorgorganisatie een goed inzicht in het 
correct gebruik van de systemen en het kennisniveau van alle me-
dewerkers op verschillende locaties/afdelingen. 

Wilt u meer weten over het ZorgTotaal concept of heeft u andere 
vragen? Neem dan contact op met Zetacom op  
088 938 2200 of mail naar info@zetacom.nl

Het is vaak onmogelijk om alle eindgebruikers een-op-een te trainen 
met het gebruik van de zorgsystemen. Daarom wordt er  
gebruikgemaakt van een key-user. Deze key-user is een  
eindgebruiker die over voldoende werkervaring beschikt om de 
overige eindgebruikers uit uw organisatie te representeren. 

Ambassadeur

Certificering

Meer weten?

Zorgconsultant
Het gehele traject van klantvraag tot (her-)certificering is 
begeleid door een van onze Zorgconsultants.  
De Zorgconsultant heeft aantoonbare ervaring in de  
zorgsector en begrijpt daardoor als geen ander waar de hulp 
nodig is binnen uw zorgorganisatie
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Kennis is onze voorsprong, 
service onze kracht.

Kijk voor meer informatie  
op zetacom.nl

Zetacom helpt als ICT specialist om de samenwerking, bereikbaarheid en werkprocessen van organisaties te  
verbeteren: in het mkb, de groot zakelijke markt en in het bijzonder de gezondheidszorg. De focus ligt daarbij op het 
gebruiksgemak van oplossingen voor eindgebruikers en het rendement voor de organisatie. Daarom blijft Zetacom ook na 
het realiseren van de initiële oplossing als partner meedenken en meewerken aan het gebruik en verdere ontwikkeling. 
Zetacom heeft zelf alle expertise en technische oplossingen in huis voor bijvoorbeeld telefonie, zorgsystemen, netwerken 
en de beveiliging. Hierdoor kunnen de klanten zeker zijn van de beste integrale oplossing. 

Zetacom werkt vanuit Zoetermeer (hoofdkantoor) en vestigingen in Den Bosch en Arnhem met ruim 180 medewerkers 
voor klanten door heel Nederland.


