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Een onderzoek naar 
de efficiëntie van 
alarmeringssystemen 
en smart devices in 
de zorg



Werkdruk, 
technologie en 
efficiëntie
We kennen de berichten al lange tijd uit de media. De druk op zorgverleners is (te) hoog. Personeel uit 
verschillende sectoren probeert dat op meerdere manieren duidelijk te maken aan politiek Nederland. 
Stakingen, acties; er wordt van alles uit de kast getrokken om aandacht te genereren voor dit steeds groter 
wordende probleem. 

Eén van de vele oorzaken van te hoge (werk)druk is dat zorgverleners zich voor hun gevoel soms in 
meerdere personen moeten splitsen. Van alle kanten wordt aan ze getrokken en dat gaat ten koste van 
focus en soms ook kwaliteit. Een treffend voorbeeld hiervan is het volgende citaat van een anesthesist. Hij 
wordt door het NOS Radio 1 Journaal geïnterviewd naar aanleiding van de staking van het personeel in 
een streekziekenhuis. Waarom is de werkdruk te hoog? Zijn antwoord: “Ik word continu gebeld. Er wordt 
de hele dag aan mij getrokken […] We hebben bijvoorbeeld iemand die op de po wil, dan belt iemand dat 
‘ie moet overgeven en de ander belt dat ‘ie veel pijn heeft. En nog steeds moet die eerste patiënt op de po. 
Dat is allemaal legitiem, die mensen moeten ook echt verzorgd worden.” 

Dit onderzoeksrapport gaat in op het probleem dat deze anesthesist schetst. Want hoe geef je prioriteit 
aan deze verzoeken? En kan een afdelingsassistent niet de persoon op de po zetten? Dan zou de 
aandacht van de anesthesist uit kunnen gaan naar de persoon met te veel pijn. Hier is voor veel 
zorginstellingen nog veel te winnen. De winst die te behalen valt zit hem vooral in de inzet van message 
brokers. Dit zijn slimme spelverdelers voor al het berichtenverkeer die ervoor zorgen dat alarmsignalen en 
andere berichten uit medische systemen en apparatuur toe worden gewezen aan specifieke personen van 
het verplegend of verzorgend personeel. Deze oplossing laat de werkdruk van de anesthesist natuurlijk 
niet compleet verdwijnen, maar draagt zeker bij een efficiëntere taakverdeling en daarmee tijdbesparing.

Ook smartphones en tablets doen hun professionele intrede in de zorg. Deze devices zijn uitermate 
geschikt voor het gebruik van apps en bijvoorbeeld slimme camera’s. Daarnaast maakt de message broker 
het gebruik van smartphones nog eenvoudiger: ook weer kleine stapjes richting een veel efficiëntere 
werkverdeling. 

Zetacom helpt zorginstellingen met het realiseren van integrale oplossingen voor het optimaliseren 
van werkprocessen en samenwerking op de werkvloer. Smartphones en message brokers zijn steeds 
vaker een onderdeel van die oplossingen. Daarom heeft Zetacom, in samenwerking met Samsung, dit 
onderzoeksrapport opgesteld. Wij wilden wel eens weten hoe mensen die daadwerkelijk op de werkvloer 
staan denken dat het beter, efficiënter of veiliger kan. 

De inzichten die we hebben opgedaan delen we graag met u. We wensen u veel leesplezier.
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Thuiszorgorganisaties

Verpleeg- of verzorgingshuis/ ouderenzorg

Organisatie voor mensen met een 
verstandelijke of meervoudige beperking

Ziekenhuis

Privé- of specialistische kliniek

GGZ-instellingen

Hoofdstuk 1
Over het onderzoek

Type zorgorganisatie

Dit onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Markteffect, in opdracht van Zetacom. 
Het veldwerk heeft begin 2020 plaatsgevonden. Hieronder vindt u de belangrijkste facts & figures op een rij:

Aantal zorgverleners 

*Het gaat hier uitsluitend om verplegend en verzorgend personeel

400

Arbeidssituatie

Loondienst
parttime
<35 uur

Loondienst
fulltime 
>36 uur

ZZP’er

72%

24%

5%

21%

16%

21%

3%

10%

30%
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Hoofdstuk 2
De huidige status
Zorgverleners zijn al jaren gewend om met alarmeringssystemen te werken. Maar hoe vaak gaat die pieper 
of telefoon eigenlijk af? En op welke devices komen oproepen anno nu binnen? In dit hoofdstuk zoomen 
we in op de huidige status van het gebruik van (nood)oproepsystemen.

Minder dan 1 per dag
1 – 5 per dag
6- 10 per dag
11- 15 per dag
Meer dan 15 per dag

Korter dan 1 minuut
1 – 2 minuten
3 – 5 minuten
6 – 10 minuten
Langer dan 10 minuten

Tablet
Smartphone
DECT telefoon/ WiFi handset
Piepers (pagers)
Anders

Minder dan 1 per dag
1 – 5 per dag
6- 10 per dag
11- 15 per dag
Meer dan 15 per dag

19%
27%
15%
10%
29%

19%
17%
24%
21%
19%

2%
37%
25%
28%

9%

48%
33%

9%
2%
9%

Aantal oproepen gemiddeld per dag 
(inclusief noodoproepen)

Gemiddelde tijdbesteding per afhandeling van een oproep 
(exclusief de medische afhandeling)

Meest gebruikte devices waar (nood)oproepen op binnenkomen

Aantal noodoproepen gemiddeld per dag

Uit de verpleeg- of 
ouderenzorg zegt 46% 
van de zorgverleners 
gemiddeld meer dan 
15 oproepen per dag 
binnen te krijgen. 

52% van de zorgverleners 
krijgt 1 noodoproep of 
meer per dag. In verpleeg- 
en verzorgingshuizen 
krijgt het grootste deel 
minimaal 1 oproep per dag.
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Hoofdstuk 3
Efficiënte alarmering
Kan de (nood)alarmering binnen de zorg efficiënter? In de inleiding claimen we dat daar nog veel winst te 
behalen is, maar vinden mensen op de werkvloer dat ook?

Bijna de helft van de 
zorgverleners ziet 
dat noodoproepen 
soms bij de verkeerde 
mensen binnenkomt. 
Ongeveer één op de 
tien ontvangt dagelijks 
noodoproepen die 
niet voor hem of haar 
bestemd zijn. Gelukkig 
levert dit in de meeste 
gevallen geen kritieke 
situaties op (84%).

Dagelijks
Wekelijks
Maandelijks
Een aantal keer per jaar
Zelden tot nooit

Dagelijks
Wekelijks
Maandelijks
Een aantal keer per jaar
Zelden tot nooit

9%
10%

7%
15%
60%

5%
6%
6%

16%
67%

Aantal keer dat medische oproepen 
(inclusief noodoproepen) bij de 
verkeerde mensen binnenkomen

Aantal keer dat noodoproepen bij de 
verkeerde mensen binnenkomen

Tablet
Smartphone
DECT telefoon/ WiFi handset
Piepers (pagers)
Anders

2%
37%
25%
28%

9%

Aantal keer dat dit leidde tot een kritieke situatie. Dat wil zeggen dat het 
welzijn van de patiënt/cliënt/zorgverlener ernstig in gevaar kwam
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De oproep is niet urgent 
(de cliënt/patiënt wil bijvoorbeeld koffie)

Te weinig informatie over de melding die 
gedaan wordt

Cliënten/patiënten alarmeren te laat

Te veel oproepen

Een verouderd systeem 

Zetacom legde alle zorgverleners een 
aantal stellingen voor. Dit is hoe zij 
reageerden:

13%

13%

9%

9%

28%

41%24%

16%

23%

23%

54%

40%

41%

Kan de (nood)alarmering binnen de zorg efficiënter? In de inleiding claimen we dat daar nog veel winst te 
behalen is, maar vinden mensen op de werkvloer dat ook?

Bij iets minder dan helft 
(47%) van de zorgverleners 
komt het weleens voor dat 
de alarmeringssystemen 
eruit liggen. Dit komt het 
vaakst voor bij respondenten 
werkzaam in een verpleeg- of 
verzorgingshuis. 65% zegt dat 
dat incidenteel gebeurt, 27% 
zegt dat het meerdere keren 
per jaar gebeurt, 5% meerdere 
keren per maand en 3% 
meerdere keren per week.

Ik word te vaak voor 
niks opgeroepen

De redenen waarom ik word opgeroepen 
passen niet bij mijn functie

Cliënten/patiënten roepen 
mij te laat op

De snelheid van (nood)oproepen 
laat te wensen over

Eens

Eens

Eens

Eens

Oneens

Oneens

Oneens

Oneens
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Hoofdstuk 4
Gebruik van devices 
zorgverleners
Technologie heeft ook de zorgsector op 
zijn kop gezet. Door slimme appraten 
worden zorgverleners steeds vaker ontzien 
maar ook geholpen in hun dagelijks werk. 
Hoewel het voor sommigen nog wat 
voeten in de aarde heeft om de nieuwe 
technologieën te omarmen, zijn anderen 
overtuigd van het feit dat het kan bijdrage 
aan betere zorgverlening.

In hoofdstuk 2 lazen we al met welke apparaten zorgverleners momenteel veel werken. We vroegen hen ook 
waarmee ze het liefst zouden willen werken. De rijtjes zijn met elkaar te vergelijken, behalve dat de DECT 
telefoon en de WiFi handset een plekje zijn gestegen als we kijken naar de gewenste devices.

35%

24%

Meer kennis over het 
alarmeringssysteem zou mij 
helpen in het dagelijks werk

Eens

Oneens

Smartphone

DECT telefoon/ WiFi handset

Piepers (pagers)

Tablet

25%

19%

3%

51%

Met de volgende apparaten zouden 
zorgverleners het liefst willen werken:

8

De smartphone is het meest gewilde apparaat 
om alarmeringen te ontvangen. Daarmee staan 
ze boven de DECT telefoon en de WiFi handset. 
Opvallend, aangezien met smartphones ook via 
WiFi gebeld kan worden en verder veel meer 
mogelijkheden heeft dan ‘ouderwetse’ apparatuur. 



1. Gemakkelijk in gebruik 

2. Makkelijk draagbaar 

3. Val- en vochtbestendig 

4. Veilig 

5. Snel 

6. Goed te reinigen zijn 

7. Ook privé te gebruiken 

8. Mooi

61%

41%

28%

22%

20%

9%

2%

2%

De volgende eisen stellen zorgverleners aan de apparaten (in volgorde van belangrijkheid)
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Zorgverleners zijn praktisch ingesteld, zeker als het gaat om de devices die zij willen gebruiken voor 
alarmeringen. We vroegen hen om de belangrijkste eisen op een rijtje te zetten. Gebruiksgemak is de 
absolute nummer één, esthetiek wordt juist helemaal niet belangrijk gevonden. 



Hoofdstuk 5
Ervaring van 
patiënten en cliënten
Binnen de zorg draait uiteraard alles om de patiënten en cliënten. Zorgverleners doen er alles aan om 
hen een zo prettig mogelijk verblijf te bieden. Interessant is de vraag of medische alarmeringssystemen 
kunnen bijdragen aan een prettiger verblijf. We vroegen het de zorgverleners middels een aantal stellingen.

41%73%

62%

48%

48%

54%

28%

41%

Een medisch alarmeringssysteem kan 
bijdragen aan een positieve beleving van 

patiënten/cliënten aan hun verblijf

Informatie over de context van de 
oproep komt de veiligheid ten goede

Patiënten/cliënten durven personeel 
soms niet te alarmeren omdat ze bang 

zijn om het personeel te storen

Patiënten/cliënten van vandaag de dag 
verwachten moderne communicatieapparatuur 

als zij verblijven in een zorginstelling

Eens

Eens

Eens

Eens

Oneens

Oneens

Oneens

Oneens
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Over Zetacom

Zetacom helpt als system integrator 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 blijven wij ook na het realiseren 
van de initiële oplossing als partner meedenken en 
meewerken aan het gebruik en de doorontwikkeling. 
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.
Experts van Zetacom zijn niet alleen technisch 
specialisten, zij kennen ook hun branche en de 
specifieke behoeften van onze klanten. Voor 
zorginstellingen werken wij bijvoorbeeld met 
zorgconsultants die zelf allemaal een achtergrond 
hebben als uitvoerende in de zorg. Daardoor weten zij 
hoe werkprocessen en technische hulpmiddelen het 
best ingericht en benut kunnen worden.
Zetacom werkt vanuit Zoetermeer (hoofdkantoor) en 
vestigingen in Den Bosch en Arnhem met ruim 180 
medewerkers voor klanten door heel Nederland.

Bleiswijkseweg 37
2712 PB Zoetermeer
Nederland

Kijk op www.zetacom.nl 
of neem contact met
ons op via 088-9382200 


