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Bernhoven

Ziekenhuis

Online, eigentijds, 

Optimaal bereikbaar! 

Ziekenhuis Bernhoven is een Brabants Ziekenhuis met 

een duidelijke missie: ‘samen eigentijds de allerbeste 

zorg’. En dat Bernhoven inspeelt op de actualiteit en 

de huidige behoeftes op een eigentijdse wijze, komt 

ook duidelijk naar voren in het gesprek tussen Michel 

Pot, Projectleider inter-/intranet en Involvit als partner 

in de digitale dienstverlening van het ziekenhuis, over 

de online ontwikkelingen.

In maart dit jaar is Ziekenhuis Bernhoven verhuisd naar haar 

huidige locatie in het natuurgebied de Maashorst in Uden. Met 

die verhuizing heeft niet alleen het ziekenhuis zichzelf in een 

nieuw jasje gestoken, maar heeft ook haar hele huisstijl, zowel 

op locatie, als offline en online vernieuwd, waarbij Involvit een rol 

heeft gespeeld in de online aanpassingen.

Met de vernieuwing van de huisstijl speelt het ziekenhuis ook in 

op de actualiteit en sluit zij meer aan bij wat er leeft en wat de 

behoeftes zijn in de samenleving.

“Waar wij voor staan, in lijn met onze missie, is flexibel inspringen 

op de eisen van morgen en goed kijken wat wordt er gevraagd 

en daar je aanbod op afstemmen. De allerbeste zorg willen 

bieden. Dát is voor ons een vanzelfsprekendheid. Als ziekenhuis 

wil je de beste zijn.” Vertelt Michel Pot. “Wij hebben een aantal 

speerpunten benoemd waar we de komende jaren extra de focus 

op zullen leggen. Dat zijn de ouderenzorg, de totale vaatzorg, 

het Multidisciplinaire Bekkenbodem Centrum en het Regionaal 

Pijncentrum.”

Bernhoven onderscheid zichzelf als ziekenhuis door verder te 

kijken dan alleen het beter maken van zieke mensen, namelijk 

het totale welzijn van de mens. De natuur speelt hierbij een 
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belangrijke rol. “Wij hebben het natuurgebied de Maashorst naar 

binnengebracht in ons ziekenhuis door foto’s van het natuurgebied 

aan te brengen op de muren van onze poli’s. Dat stimuleert de 

‘Healing Environment’. We hebben ook het plan om op termijn 

meer activiteiten te ontplooien. Van tijd tot tijd organiseren wij 

ook of ondersteunen we sportieve evenementen en activiteiten. 

(Bernhoven loopt, Bernhoven fietst en al van dat soort zaken).”

DooRontWIkkElEn In DE HUIDIgE MARkt

Juist door alle huidige bezuinigingen is Bernhoven zeer actief 

en creatief in haar ontwikkelingen. Michel legt het uit. “Als je zelf 

iedere keer het wiel opnieuw moet uitvinden dan ben je ook niet 

zo efficiënt bezig. terwijl als je krachten kunt bundelen dan kan je 

samen veel meer bereiken. We zoeken dus juist die samenwerking 

met onze ketenpartners en verwijzers om elkaar te versterken en 

ons samen te ontwikkelen.” 

“Daarnaast zoeken we aansluiting bij lokale en regionale 

ontwikkelingen en benutten we subsidies om onze dienstverlening 

verder te optimaliseren. Het doel van de activiteiten is uiteindelijk 

het verder optimaliseren van de dienstverlening voor de patiënten 

en het stimuleren van de patiënten om voor Bernhoven te blijven 

of te gaan kiezen.”

onlInE ontWIkkElIng

ook op het digitale vlak is Bernhoven meegegaan met de nieuwe 

look and feel van het ziekenhuis, met ondersteuning van Involvit.

“onze online strategie is er op gericht om de missie en de ambitie 

die deze uitdraagt waar te maken. En dat proberen we op zo’n 

eigentijds mogelijke manier. Daardoor hebben we niet alleen onze 

website en intranetomgeving aangepast, maar zijn we ook druk 

in de weer met het mobiel aanbieden van onze website aan onze 

bezoekers. Dat zijn immers in deze tijd het soort middelen om je 

doelgroep te kunnen bedienen.”

“als ziekenhuis wil 
je de beste zijn.” 
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Bernhoven heeft al meerdere grote stappen gezet in haar online 

ontwikkeling. Involvit heeft hierin voor Bernhoven een grote rol 

gespeeld. Deze stappen zijn gezet op het intranet, te website 

maar ook op het mobiele vlak.

IntRAnEt

ook het intranet is in de eerste instantie aangepakt vanwege de 

verhuizing en de nieuwe huisstijl. Maar de grootste verandering 

op het intranet heeft zich eind vorig jaar voorgedaan, toen 

Bernhoven met haar intranet is overgegaan van Eskion van 

Infoland, naar Smartsite. “En ja, daar waren wij ook echt aan toe. 

onze toenmalige omgeving was sterk verouderd. Het intranet 

project is het eerste project dat wij door Involvit hebben laten 

uitvoeren en dat is heel goed bevallen.”

De verandering van het intranet was meteen een hele grote 

verandering met een organisatie brede impact. Er zijn gelijk 

redacteuren intern opgeleid waardoor het beheer van de 

informatie naar de afdelingen gedecentraliseerd kon worden en 

het nieuws op het intranet relevanter en actueler kan zijn dan in 

het verleden het geval was.

De meest recente ontwikkelingen waar Bernhoven en Involvit 

aan hebben gewerkt op het intranet zijn het inzetten van een 

forum voor medisch specialisten, welke later ook voor de andere 

afdelingen kan worden ingezet en het gebruik van personalisatie 

om het nieuws afdeling gerelateerd te kunnen aanbieden.

WEBSItE

De website van Bernhoven heeft onlangs in samenwerking met 

Involvit een nieuw jasje gekregen. Dit is met name een cosmetische 

operatie geweest. ondanks dat er functioneel gezien weinig is 

veranderd, krijgt Pot veel positieve reacties, met name dat de 

website een stuk overzichtelijker en toegankelijker is geworden.
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“Het is een bewuste keuze geweest om met de nieuwe vormgeving 

meer rust op de homepage te brengen. Dit heeft een grote 

impact gehad op de beleving van de bezoeker merken we aan de 

reacties die we krijgen.”

MoBIElE DIEnStVERlEnIng

Het ziekenhuis heeft in de afgelopen periode een duidelijke 

toename van het aantal mobiele gebruikers geconstateerd en 

speel daar op in. Wat vaak in de zorgsector vergeten wordt is dat 

ondanks het feit dat de doelgroep vaak ouderen betreft, ook deze 

ouderen steeds mobieler worden qua internetgebruik. En daarbij 

is deze oudere niet de enige doelgroep. Er is ook belang bij om de 

directe omgeving van deze doelgroep goed te kunnen informeren 

via platformen die op hun zoekgedrag aansluit.

op onze vraag waarom Bernhoven voor haar mobiele website 

heeft gekozen voor Mobile ConnectIt reageert Michel Pot als volgt: 

“om te beginnen hadden we natuurlijk de contacten met Involvit 

al in de eerdere projecten en die contacten zijn goed dus het is 

dichtbij, bekend en vertrouwd. Daarnaast was het voor ons een 

belangrijk voordeel dat Involvit kennis heeft van Smartsite, wat 

toch ons basissysteem is, en de koppeling tussen Mobile ConnecIt 

en Smartsite mogelijk was, dus was de keuze snel gemaakt.”

MoBIElE DIEnStVERlEnIng In DE toEkoMSt

Bij Bernhoven hebben ze ook al een aardig beeld van de mobiele 

mogelijkheden voor de toekomst. “Wat wij vooral denken is dat je 

de dienstverlening steeds meer en uitgebreider via het internet 

kunt gaan aanbieden. Dus dat je echt kunt gaan aanbieden dat 

mensen een online afspraak kunnen gaan maken, direct in het 

systeem.” Vertelt Michel. “Daarnaast zullen er natuurlijk allerlei 

mogelijkheden van diagnostiek op afstand komen. Je kan 

straks vast met je smartphone je eigen bloedwaardes meten, 

je hartslag en  hartritme meten en doorsturen. Dit alles zal er 

wellicht voor zorgen dat het polikliniekbezoek terug loopt. Dat 

“diagnostiek op 
afstand, dat is een 

nieuwe mogelijkheid“
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zijn ontwikkelingen die steeds maar doorgaan en waarin wij ook 

mee zullen moeten. Ik kijk daar naar uit!”

InVolVIt AlS PARtnER VooR onlInE DIEnStVERlEnIng

Het oordeel dat Michel Pot heeft over Involvit als haar online 

partner is uiterst positief! “overall bevalt het heel goed. Dat zien 

we terug aan het feit dat we al een aantal mooie projecten samen 

hebben gedaan. kijk, Involvit schakelt heel snel. Als ik een vraag 

heb dan is het binnen no time duidelijk of iets wel of niet kan. En 

als het kan, dan wordt het meteen opgepakt zonder ingewikkelde 

consequenties. Het past allemaal en er is geen gezeur over budget. 

Het is reëel en er wordt constructief meegedacht. Wat kan wel, 

wat kan niet, is dit in het belang van Bernhoven? En wat ik heel fijn 

vind is dat er iemand aan de andere kan zit die gewoon verstand 

van zaken heeft, die van wanten weet. Jullie zijn compact en heel 

snel.”

InVolVIt

Involvit is een professionele, pragmatische club van mensen 

met een warm hart voor internettechnologie en elektronische 

dienstverlening. ons pragmatisme houdt onder andere in dat 

wij ons best doen ons verhaal zonder wollig taalgebruik over te 

brengen. to-the-point communiceren is in onze ogen een eerste 

stap op weg naar een succesvol project.

Involvit heeft in de afgelopen 4 jaar zeer veel ervaring opgedaan 

met het mobiel maken van websites. Dit hebben we vooral 

gedaan via het door ons zelf ontwikkelde mobiele platform 

Mobile ConnectIt. ook hebben we veel reguliere websites, die een 

adaptive karakter hebben, gebouwd. Involvit heeft een speciale 

focus op de markt van de gezondheidszorg in de breedte. Meer 

informatie van onze klanten in de zorgsector vind u op www.

mobileconnectit.nl/zorg. 

Radex Innovation Centre 

Rotterdamseweg 183C

2629 HD Delft 

t. +31 (0)15 - 268 268 7

E. info@involvit.nl

www.involvit.nl

“involvit schakelt 
heel snel.”
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"Een on-line platform 

voor organisaties in de 

zorg met ambitie!"

De zorg in Nederland verandert. Aan de ene kant wordt dit 
veranderingsproces gedreven door financiële prikkels voortkomende 
uit een veranderend zorgstelsel. Aan de andere kant worden 
zorginstellingen gestimuleerd om hun strategie te veranderen van 
een aanbodgerichte, naar een vraaggerichte benadering van haar 
klanten. 

Het concept is eenvoudig.  Eén platform van waaruit alle on-line 
communicatie, interactie en transacties met de doelgroepen 
in de zorg wordt beheerd en uitgevoerd, waarbij moderne 
communicatieapparatuur en concepten optimaal worden 
ondersteund: WebCit.

Het uitgangspunt voor WebCit is dat er één omgeving is waarin alle 

content en functionaliteit, van alle on-line kanalen wordt ontwikkeld en 

beheerd. Het hergebruiken van deze content en functionaliteit over de 

on-line kanalen, met specifiek op het kanaal afgestemde vormgeving 

en interactie per device, is standaard functionaliteit van het platform. WebCit is 

gebaseerd op wereldwijd gebruikte open source Content Management software.

Naast bovenstaand inhoudelijk concept, is WebCit ontworpen op basis van standaard 

componenten. Dit, in combinatie met het gebruik van open source software, maakt 

het mogelijk om tegen relatief lage kosten een functioneel rijke omgeving te 

realiseren die specifiek op de betreffende gebruiker is geënt.

Daarnaast werkt Involvit vanuit de gedachte dat een partnership met haar klanten 

leidt tot een profijtelijke situatie voor beide partijen. Dit partnership wordt praktisch 

ingevuld door het duidelijk vaststellen van de doelstellingen en het wederzijds 

investeren in het behalen van deze doelstellingen. 

nieuw van 

involvit!
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