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IT'ers kosten ziekenhuizen minder dan software
ICT-personeel is bij ziekenhuizen de tweede ICT-kostenpost. Software
kost het meest,
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ICT-personeel is bij ziekenhuizen de tweede ICT-kostenpost. Software kost het
meest,
Ziekenhuizen in Nederland kampen met stijgende kosten voor hun ICT.
Afgelopen jaar bedroegen de ICT-kosten 5,3 procent van de totale omzet.
Het ICT-budget gaat voor 40 procent op aan software, en voor 34 procent
aan ICT-personeel.
Het percentage van 5,3 procent dat ICT bij Nederlandse ziekenhuizen opslokt
van de totale omzet markeert een groei. In 2015 bedroegen de ICT-kosten
namelijk bijna 5 procent van de omzet bij ziekenhuizen, en in 2013 nog 4,5
procent. Dit blijkt uit de jaarlijkse ICT Benchmark Ziekenhuizen van ICTadviesbureau M&I/Partners.

Portals
Doordat elektronische patiëntendossiers (EPD's) inmiddels een
basisvoorziening worden, zoeken ziekenhuizen hun onderscheidende waarde
meer in informatievoorziening. Hierbij sluiten de organisaties aan op patiënten
en externe partijen, zoals andere zorgverleners. Voor deze partijen worden

dan vaak aparte portals ingericht, wat weer software- en beheerkosten met
zich meebrengt.
Opvallend is dat het aandeel van software in de kosten een lichte daling
vertoont. Afgelopen jaar waren de softwarekosten 40 procent van het ICTbudget, terwijl dit in 2015 iets hoger lag: op 42 procent. De kosten voor ICTpersoneel lagen toen op 33 procent. In 2017 is dit licht gestegen; naar 34
procent. De oorzaak hiervoor wordt door M&I/Partners gezien in meer
beheerwerk vanwege verdergaande digitalisering. "De nieuwste generatie
EPD’s en de daarmee gepaard gaande digitalisering van primaire en
secundaire zorgprocessen vereisen van ziekenhuizen een grotere formatie
functioneel applicatiebeheer", aldus het persbericht over de nieuwste editie
van de benchmark.

Meer aandacht, maar beperkt
De stijgende kosten voor ICT hebben niet alleen gevolgen voor de uitgaven.
"Door de stijging van de ICT-kosten ontstaat bij ziekenhuizen meer aandacht
voor financieel meerjarenbeleid van ICT", merkt het adviesbureau op. Het
schort hierbij nog wel aan betere grip op de gebruikte ICT-middelen, wordt
gelijk hieraan toegevoegd. "De aandacht voor IT-control blijft echter nog
beperkt."

