
DataScope helpt 
proactief te sturen
Altijd beschikken over tijdige, toegankelijke en 
relevante stuurinformatie! 

Solutions
Inc.
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DataScope biedt specialisten, (staf)

maatschappen, medisch deskundigen, 

managers en ondersteunende afdelingen de 

gewenste stuurinformatie. Zo ondersteunen 

we ziekenhuizen door opdrachtgevers met 

eigen indicatoren te laten sturen op de 

kwaliteit van zorg en leveren we daarnaast 

alle verplichte indicatoren die van toepassing 

zijn op ziekenhuizen. Dit stelt gebruikers 

in staat om intern te sturen op actuele 

kwaliteitsinformatie en maakt daarnaast 

externe verantwoording eenvoudig.

Meer inzicht, sneller 
verbeteringen doorvoeren en 
medisch specialisten faciliteren 
met gerichte informatie.
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Gerichte verbeterplannen

DataScope helpt daarmee 

zorgprofessionals door al deze 

gegevens up to date te houden 

in ons datamodel, zodat iedereen 

die betrokken is bij de verbetering 

van zorg nog makkelijker en beter 

onderbouwd het gesprek met elkaar 

aangaat over de verdere verbetering 

van zorg. Deze database met 

indicatoren is een gestandaardiseerd 

systeem waardoor nieuwe indicatoren 

snel en eenvoudig worden 

geïnstalleerd, óók in uw ziekenhuis. 

Daarnaast helpt DataScope gebruikers 

in het formuleren van verbeterdoelen 

en het opstellen van verbeterplannen.

Dit stelt gebruikers in staat om 

kennis en ervaring uit te wisselen met 

andere ziekenhuizen, tot gerichte 

verbeterplannen te komen en te 

bepalen wat al goed gaat en wat 

de verdere aandacht van u en uw 

collega's nodig heeft.

Voor ziekenhuizen is het van essentieel belang 

om over tijdige, toegankelijke en relevante 

stuurinformatie te beschikken. 

Deze stuurinformatie wordt vaak gebruikt om inzicht 

te krijgen, verbeteringen door te voeren en medische 

specialisten te faciliteren met gerichte informatie. 

Maar ook om vergelijkingen te maken met andere 

ziekenhuizen en te leren wat goed of minder goed 

gaat. 

Zo ontstaat meer inzicht waar de organisatie nu 

staat, hoe nog beter gefundeerde beslissingen 

richting de toekomst genomen kunnen worden en 

waar eventuele verbeteringen nodig zijn. 

Kwaliteitsindicatoren vormen een onderdeel van 

het totaal aan stuurinformatie, zoals de indicatoren 

die nodig zijn voor IGZ, ZiNL, Soncos, VMS en het 

Zorginstituut, maar steeds vaker is er behoefte aan 

specifieke indicatoren, die vooral voor uw ziekenhuis 

relevant zijn. 

Altijd up-to-
date met tijdige, 

toegankelijke 
en relevante 

stuurinformatie
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DataScope helpt om te komen 

tot relevante en gewenste 

stuurinformatie én ondersteunt u in 

het formuleren van verbeterdoelen en 

het opstellen van verbeterplannen.

Daardoor zijn al vele indicatoren gebruiksklaar en uitgedacht. Onze consultants helpen 
tot de meest relevante indicatoren te komen, vervolgens koppelen we data uit aanwezige 
systemen en zorgen dat dit op de juiste manier wordt opgeslagen, zodat klanten er 24/7 
over kunnen beschikken. Klanten geven aan dat DataScope een goede bijdrage levert 
om proactief op de juiste informatie te sturen en op detailniveau in te zoomen zodat de 
dagelijkse performance verder verbeterd.

- Werkt u altijd met de voor uw ziekenhuis relevante indicatoren

- Krijgt u verder inzicht in de geleverde kwaliteit van zorg én verbeterpotentieel

- Bent u snel in staat verbeterdoelen te formuleren

- Helpen verbeterplannen u kwaliteitsverbetering verder te borgen.

DataScope is een product van inforeports en we zijn sinds 
2005 actief op deze markt.

Omdat u via DataScope altijd over de juiste data beschikt:

De organisatie eenvoudig monitoren 
met DataScope



DataScope beschikt over de verplichte 

indicatoren en veelgebruikte andere 

indicatoren zoals VMS, Soncos, SEH. 

Klanten kunnen ook eigen indicatoren 

gebruiken. Daarnaast helpen we 

ziekenhuizen om tot verbeterplannen 

te komen.

QualityScope, waarmee 

organisaties ondersteund worden 

in het structureren en beheren 

van informatiestromen rondom 

kwaliteitsverbetering.

Grouper, een module waarmee 

gebruikers tot op detailniveau 

analyses kunnen produceren.

InfoScope, een geavanceerd 

datawarehouse dat informatie bevat 

uit alle relevante bronnen.

De vier onderdelen 
van zorgstuur

DataScope InfoScope

QualityScope Grouper

DataScope haalt dagelijks data uit diverse 

bronsystemen van het ziekenhuis en zet deze 

data om naar de juiste kwaliteitsindicatoren. Zo 

kan een vakgroephoofd, manager of bestuurder 

dagelijks via een dashboard de gewenste 

indicatoren monitoren. Waardoor er snel extra 

inzicht ontstaat in bijvoorbeeld ondervoeding 

en decubitus. DataScope brengt maandelijks 

een nieuwe versie van de indicatoren uit en 

is zo opgebouwd dat in maximaal 3 klikken 

detailinformatie op patiënt- en artsniveau 

voorhanden is.

Deze indicatoren worden accuraat beoordeeld en 

gepresenteerd, waardoor meer inzicht ontstaat 

en er snel, waar nodig, kan worden bijgestuurd.

Hoe werkt 
DataScope in 
de praktijk? 
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De uitgebreide kennis van kwaliteitsindicatoren voor de zorg

De kennis van verschillende in ziekenhuizen gebruikte 

systemen, waardoor wij deze snel en efficiënt kunnen ontsluiten

Snelheid van handelen naar opdrachtgevers 

Modulaire opbouw van onze IT-oplossingen

Ervaren professionals die u helpen intern te sturen op actuele 

en relevante kwaliteitsinformatie. Externe verantwoording wordt 

hierdoor ook eenvoudiger

Oplossingsgericht mee te denken met onze klanten

•

•

•

•

•

•
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"We gebruiken DataScope om niet alleen te kijken naar 
wat er niet goed gaat, maar zeker ook naar wat er wel 
goed gaat. Het maakt het tastbaar: wáár hebben we 
wat te leren?"

"Het helpt mij om het gesprek aan te gaan met 
doktoren en hen nog beter hierover te adviseren"

"De voorgedefinieerde set van kwaliteitsindicatoren 
heeft ons enorm geholpen om tot een goede set 
stuurindicatoren te komen."

Reacties van klanten:

inforeports is sinds 2005 actief met het leveren van 
oplossingen in stuurinformatie voor ziekenhuizen 
en onderscheidt zich door:

Waarom kiezen voor inforeports? 



Contact

info@inforeports.nl

www.inforeports.nl

085-0601357 (ook voor WhatsApp)


