
in het verbonden patiënttraject
expertss

Laten we samen de 
PATIËNTERVARING en het dagelijkse 

LEVEN VAN DE TEAMS verbeteren  



publiceert een web en  
mobiele e-health-oplossing 

Dankzij zijn expertise in nieuwe technologieën biedt exolis een 
multiservicesportaal aan dat de band tussen de patiënt en het 
ziekenhuis versterkt, tijdens het hele zorgtraject en bij thuiskomst.

Voor zorginstellingen en stadsgeneeskunde wordt de digitale 
transformatie van de medische wereld ondersteunt door de 
oplossing ontworpen door exolis.

Vestiging
•  Ik heb een oplossing die mijn imago weerspiegelt, flexibel is en geïntegreerd in 
mijn informatiesysteem. 

• Ik kan het naar alle afdelingen uitzenden.
• Ik profiteer van persoonlijke ondersteuning van A tot Z.
• Ik kan mijn cursussen en mijn inhoud onafhankelijk maken.

Administratief team
•  Ik anticipeer op opnames van patiënten en optimaliseer mijn middelen.
• Ik vervlot wachtrijen en verminder het wachten aan de balie.
• Ik vermijd administratieve fouten.

Medisch team
•  Ik houd de gezondheidstoestand van mijn patiënt in de gaten door middel van 
informatie geprioriteerd.

• Ik optimaliseer de organisatie van mijn afdeling en versterk de communicatie.
• Ik consolideer de relatie tussen patiënt en verzorger.

Stadsprofessional
•  Ik communiceer met het zorgteam van mijn patiënt.
• Ik vind met een paar klikken zijn informatie in een beveiligde ruimte.
• Ik profiteer van dezelfde digitale tools als het zorgteam.

Patient  
• Ik heb alle diensten van mijn ziekenhuis binnen handbereik. 
• Ik vul mijn vervolgvragenlijsten zelfstandig in en krijg ondersteuning bij thuiskomst. 
• Ik anticipeer op mijn administratieve procedures en beheer mijn afspraken. 
• Ik leer over mijn zorgtraject en vergroot het begrip van mijn pathologie.

Een antwoord op de behoeften 
van alle belanghebbenden



administratie  
sectie

stadsziekenhuiscomponent

MULTI-PROFESSIONELE COMMUNICATIE

STAD-ZIEKENHUIS UITWISSELINGEN

ALARMBEHEER

medische  
component

PRE-TOELATING

AFSPRAKEN MAKEN

RECEPTIE-TERMINAL

TICKETING

INFORMATIE EN ADVIES

MEDISCH DOSSIER

VERVOLGVRAGENLIJST

Het portaal is voor alle pa-
tiënten, voor elk type pa-
thologie. Hij is betrokken bij 
alle fasen van de zorg: voor, 
tijdens en bij thuiskomst.

 

TELECONSULTATIE

Ons patiëntenportaal :   
één patiëntgerichte oplossing 
die de hele zorgcirkel betrekt

Elke module kan onafhanke-
lijk in de oplossing worden 
geïntegreerd of aan elkaar 

gekoppeld worden.

ONLINE BETALING

INTERIEUR GEOLOCATIE BEELDVORMINGSRESULTATEN

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN

De aangesloten traceermodule is een 
medisch apparaat met CE-markering.



stadsziekenhuiscomponent
Een volledig configureerbare en  
interoperabele technologie 

De oplossing bestaat uit een mobiele applicatie (iOS en Android), 
een responsieve webportaal voor patiënten, zorgverleners en 
zorgprofessionals en een coördinatieportaal voor zorginstellin-
gen en instellingen.

Ze geeft een nieuwe invulling aan de relatie patiënt /  
zorgcirkel door de patiënt de nodige instrumenten aan te bieden.

Onze sterke punten

Beveilig van de gegevens op de 
server van de instelling of in HADS.
Er worden geen gegevens verza-
meld / opgeslagen door exolis.

Sterke interoperabiliteit met 
bestaande informatiesystemen, via 
standaard HL7-type stromen.

Een instellingenbewerkings-
systeem,  uniek op de markt, 
waarmee u zelfstandig inhoud 
kunt maken.

Alle pathologieën en alle 
diensten  verzameld in één oplos-
sing.

Een oplossing die kan worden 
gekoppeld aan andere applicaties 
met hun eigen expertise.

Een applicatie naar het 
evenbeeld van de vesti-
ging, volledig gepersonaliseerd : 
naamkeuze, kleuren...

Ze brengen ons hun expertise :

Hosting van gezond-
heidsgegevens

Teleconsultatie Receptie 
terminals

Elektronische 
handtekeningen 

Bent u uitgever en wilt u met ons samenwerken ? Neem contact op.

Powered by 
Oodrive 



Een bewezen oplossing

Het bedrijf, opgericht in 2015, is van jaar tot jaar gegroeid 
dankzij zijn dynamiek en het luisteren naar de verwach-
tingen in het veld. Vandaag werken er een dertigtal  
medewerkers naast u, maar ook :

Onze missie 
Uitwisselingen tussen de patiënt en zijn instelling 

vergemakkelijken en beveiligen, de band met zijn zorgkring 
versterken en hem meer bij zijn zorg betrekken.

Doe met ons mee !

Meer dan 1,5 miljoen  
patiënten werden ondersteund

Ik vond het buitengewoon dat ik voor dit 
consult niet hoefde te reizen. Met deze tool 

kunnen patiënten rusten, omdat het hen  
verplaatsingen bespaart.

Patiënt van het Oscar Lambret Centra (Lille)

Geweldige app! Mijn afspraken worden 
weergegeven voordat ik mijn uitnodi-

gingen per mail ontvang.

Patiënt van het Montpellier kankerinstituut

Meer dan 5000 
betrokken  

zorgverleners

Met deze oplossing kunnen we anticiperen op mogelijke 
ziekenhuisopnames of deze voorkomen, maar ook onno-
dige telefoontjes naar de 15 (noodnummer ter plaatse).  
De patiënt voelt zich gerustgesteld en goed verzorgd, 

zelfs op afstand.

Caroline B., liberale verpleegster Asalée

Dit is een echte organisatorische revolutie. Het maakt het 
mogelijk om de circuits te vervlotten en de veiligheid van 

iedereen te verzekeren, in overeenstemming met de aanbe-
velingen van de toezichthoudende autoriteiten, met name in 

het kader van het HOP’EN-programma.*
* Digitaal ziekenhuis open voor zijn omgeving

Alexandre André, CIO van GHT Limousin

   Reeds meer dan 150  
gebruikersstructuren

in Frankrijk en Europa (openbare of particu-
liere gezondheidsinstellingen, groepen, Re-
gionale gezondheidsdienst, Regionale Unie 

van gezondheidswerkers, zorgnetwerken 
en centra voor de strijd tegen kanker.



Een bewezen oplossing

in het verbonden patiënttraject 

expertss

Onze missie 
Uitwisselingen tussen de patiënt en zijn instelling 

vergemakkelijken en beveiligen, de band met zijn zorgkring 
versterken en hem meer bij zijn zorg betrekken.

Doe met ons mee !

Contact : Maxime LIARD
maxime.liard@exolis.fr

+31 6 33 952 409 (Netherlands) /+32 477.38.35.03 (België)
83 Haagsche Hof, Parkstraat, 2514 JG Den Haag 
14 Rue Henri Fiocca , 13001 Marseille (Frankrijk)

www.exolis.eu/nl/

PARTNERS INKOOPCENTRAC


