Sananet maakt van eHealth gewone
zorg. Pak jij de regie in
implementaties?
De beste zorg begint met kennis en passie. Ook de zorg verandert steeds sneller in onze
digitale samenleving. Online communiceren en gegevens doorgeven, telemonitoring en
data-analyses zijn niet langer bijzonder. Samen met patiënten en zorgprofessionals maakt
Sananet van eHealth gewone zorg.
Kom jij ons helpen de zorg te digitaliseren en zo nog beter te maken? Wil jij ‘on the spot’
eHealth voortvarend integreren in zorgprocessen? Wil jij als eHealth projectmanager
voortdurend uitgedaagd worden om implementaties perfect te klaren? Dan willen wij jou
graag vinden.

W ie z ijn wi j?
Sananet is een van de Nederlandse pioniers in eHealth en zorginnovaties. Mensen met een
chronische ziekte worstelen met een hoge ziektelast. Optimale therapietrouw is cruciaal
voor hun levenskwaliteit. Samen met zorgprofessionals en patiënten ontwikkelt en
implementeert ons team eCoaches. Dit zijn online applicaties voor de begeleiding van
mensen met chronische ziekten. Zij moeten leren leven met hun complexe aandoening. Dit
gebeurt in de vorm van dialoogsessies waarin zij als het ware in gesprek gaan met een
virtuele coach. Zodra deze signaleert dat het minder gaat met de patiënt of de patiënt stuurt
een bericht, krijgt de behandelaar automatisch een melding waarop actie kan worden
ondernomen. Ook kan de patiënt geadviseerd worden meteen contact te zoeken met zijn
verpleegkundige of arts die dan tijdig de juiste zorg kan leveren.

W a a r wer ken wij sa m en a a n b et er e z o r g?
Bij meer dan 20 ziekenhuizen en huisartsengroepen verspreid over Nederland zijn onze
eCoaches naar tevredenheid van patiënten en hun zorgverleners onderdeel van het
behandelplan. Via ons platform SananetOnline kan een eCoach of een pallet aan eCoaches
voor 14 verschillende ziektebeelden worden aangeboden. Een eCoach monitort klachten en
symptomen, biedt gepersonaliseerde informatie en ondersteuning aan en coacht de patiënt.

W a t dr a gen wij bij ?
Onze eCoaches zijn de buddy van de patiënt en de virtuele collega van de behandelaar. Zij
helpen de ziektelast verlichten om patiënten zoveel mogelijk levenskwaliteit te bieden. Het
gebruik van eCoaches leidt tot significante behandelingsresultaten. Een goed voorbeeld van
de evidence van de eCoaches geeft MijnIBDcoach, die samen met MDL-artsen in MUMC,
Zuyderland, LUMC, St. Antonius, UMCG en patiëntenvereniging CCUVN is ontwikkeld.
Aangetoond is dat we met deze coach ziekenhuisopnamen van IBD-patiënten (ziekte van
Crohn en colitis ulcerosa) kunnen halveren en polibezoeken met meer dan een derde
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verminderen. De studie van Maastricht University naar de uitkomsten van MijnIBDcoach is
gepubliceerd in het internationaal toonaangevende medisch tijdschrift The Lancet.

W a t is je r o l a l s eH ea lt h pr o je c t m a na ger ?
•

Je bent de regisseur voor het implementatieproces van eCoaches bij onze klanten;

•

Je helpt onze klanten bij het oplossen van implementatieproblemen;

•
•
•

Je adviseert over herontwerp van bedrijfs- en zorgprocessen;
Je geeft sturing aan instructie en training van gebruikers van de eCoaches;
Sluit in patiënt informatiesessies gebruikers aan op de eCoaches.

W a t br eng jij m ee na a r Sa na net ?
•

Hbo werk- en denkniveau, bijvoorbeeld vanuit de opleiding Bedrijfskunde;

•

Minimaal 5 jaar relevante werkervaring en verstand van digitale implementaties;

•

Kennis van zorgprocessen is een pre;

•

Een trackrecord in transitie van serviceprocessen en case-based werken;

•

Bewezen resultaat in business projectmanagement en betrokken procesbewaker;

•

Oprechte affiniteit met de zorg en de doelgroep van Sananet;

•

Zeer goede didactische en coachende vaardigheden;

•

Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;

•

Vriendelijke, ondernemende persoonlijkheid met aanstekelijk enthousiasme;

•

Zelfstandig, flexibel en accuraat opererende probleemoplosser;

•

In bezit van rijbewijs B.

W a t heeft Sa na net je t e b iede n?
•

Een uitdagende fulltime functie met maatschappelijke impact in een dynamische
omgeving;

•

Een team van betrokken collega’s thuis in de wereld van technologie en zorg;

•

Overeenkomst voor één jaar, met uitzicht op verlenging;

•

Een goed salaris met marktconforme arbeidsvoorwaarden;

•

Werken in innovatieve technologie- en zorgregio’s, met de focus op Limburg en
Noord-Brabant.

M eer info r m a t ie?
•

Neem dan vooral een kijkje op Sananet.nl;

•

Meer over deze functie? Neem dan contact op met Mark Lenssen via +31 6 1342
4002;

•

Schriftelijke sollicitatie uiterlijk maandag 12 november 2018 naar email adres
info@sananet.nl.
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