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Alle data van jouw 
zorgorganisatie in 
één platform

Hoe veranderende zorg vraagt 
om andere oplossingen 
De zorg verandert enorm snel. De vergrijzing neemt toe en er zijn steeds 

meer langdurig zieken. De zorgvraag blijft toenemen, terwijl er consequent 

te weinig zorgpersoneel is om aan deze vraag te voldoen. Ook per regio zijn 

er grote verschillen in zorgvraag. Tegelijk zien we een enorme toename aan 

technologische innovaties, zowel medisch als digitaal. En de uitdaging om 

deze innovaties optimaal te benutten. Oftewel we moeten actie ondernemen 

om de zorg slim en betaalbaar te houden. Wij geloven dat het gebruik van 

data de kern is om antwoord te geven op de veranderingen in de zorg. 

Zo heeft de coronacrisis een vlucht genomen met het inzetten 

van digitale mogelijkheden en het nemen van besluiten door 

middel van datavisualisaties. Actuele vraagstukken bij zorgin-

stellingen zijn bijvoorbeeld; hoeveel besmette mensen komen 

er dagelijks binnen? Of zijn er nog genoeg bedden beschik-

baar? Neemt het aantal patiënten toe of stabiliseert het? Stuk 

voor stuk vragen die onderbouwde antwoorden verdienen. En 

die antwoorden zijn voorhanden!

Het Dataplatform as a service 
als een gids voor jouw vragen

Wij trekken graag met jou als zorgorganisatie op om te luis-

teren naar je wensen. Welke informatie is van cruciaal belang 

om de bedrijfsvoering en zorgvraag te kunnen sturen? Welke 

systemen gebruik je? En lukt het om alle data te ontsluiten? Zo 

krijgen wij een duidelijk beeld hoe data van waarde kan zijn in 

jouw zorgorganisatie.

Ons Dataplatform biedt eenvoudige oplossingen om de juiste 

data, op het juiste moment, aan de juiste personen aan te 

bieden. We zien dat zorgorganisaties veel data produceren 

maar die onvoldoende kunnen ontsluiten. Door alle datasets, 

tools en complexe technologie is het een grote uitdaging om 

data bruikbaar in te zetten.

Real time, veilig en overal!
Binnen het Dataplatform as a service maken we data real 

time beschikbaar voor de eindgebruiker. Dat wil zeggen; als 

er een mutatie plaatsvindt in een applicatie die aangesloten 
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is op het dataplatform, dat de mutatie een paar milliseconden 

later zichtbaar is in de rapportage. Zo neem je beslissingen 

direct op basis van een actuele stand en uit alle datasets die 

voorhanden zijn.

In deze Explainer nemen we je mee in de mogelijkheden van 

het Dataplatform as a service. Wat zijn de voordelen en 

voorwaarden? Hoe sluit jij BI-tooling aan op het platform en 

welke mogelijkheden zijn er met Data Science? 

Wil jij direct met ons sparren? 

Neem dan vooral contact op!

Alle data van jouw zorgorganisatie in één platform!

Je beschikt als zorgorganisatie over enorme hoeveelheden zorgdata. Het is deze 
omvang die data engineering nodig en interessant maakt. Met het 6G Dataplatform 
lossen wij de engineering vooraf op. Dit zorgt ervoor dat Data Scientists en 
BI-specialisten zich verder niet met data engineering hoeven bezig te houden. De 
data wordt in het Dataplatform geautomatiseerd voor je klaargezet, zodat je er direct 
interessante dingen mee kan doen. 

De werking van het dataplatform
Als zorgaanbieders maak je gebruik van een aantal geautoma-

tiseerde systemen die bijdragen aan het primaire en secundair 

proces. In al deze systemen sla je data op. Al die data binnen 

een applicatie – bijvoorbeeld een ECD – blijft, heeft het enkel 

een korte functionele waarde.

Terwijl er zoveel mogelijk is met al die databronnen. Zo heb je 

de mogelijkheid om toegang te krijgen in je eigen dataplatform 

in de cloud, waar alle databronnen en connectoren met jouw 

dataverbindingen veilig beheerd worden. Ook is het mogelijk 

om eigen datasets toe te voegen en eigen BI-mogelijkheden 

te creëren. 

Flexibel meegroeien met 
jouw zorgorganisatie
Het dataplatform is geschikt voor alle zorgorganisaties; van 

een klein aantal medewerkers tot de grotere zorginstellingen. 

Groeit jouw organisatie? Dan schaalt het dataplatform flexibel 

mee tegen beheersbare kosten en zorgt het ervoor dat de 

juiste systemen zijn gekoppeld. Zo heb jij altijd de kwaliteit, 

veiligheid en snelheid om keuzes te baseren op data. Als 

Data Scientist haal jij hier je relevante bronnen om bijvoor-

beeld machine learning uit te voeren. Als BI-specialist maak 

jij eenvoudig dashboards om de bedrijfsvoering in kaart te 

brengen. 

Rogier Werschkull
Data Warehouse Architect & 
Developer

Jeroen Sen
Directeur 6Gorilla’s

AFAS ERP

EPD / ECD systeem

HRM-systeem

Boekhoudprogramma zoals Exact

Eigen datasets zoals in Excel

CBS informatie En die bron die jij wil!

Salesforce
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4x waarom Dataplatform as a service jouw data laat werken

De mogelijkheden van 
oneindige schaalbaarheid
Het is mogelijk om verschillende 
databronnen en applicaties te koppelen 
aan het dataplatform. Om dit te faciliteren 

is het dataplatform gebaseerd op de hypermoderne 
techniek van Snowflake – dat beschikt over een voor de 
cloud ontwikkelde database. 
Het feit dat het cloudbased is, betekent dat de opslag 
oneindig schaalbaar is. Met als enorm voordeel dat de 
cloud opslag en rekenkracht van elkaar gescheiden zijn. 
Wil jij een query draaien? Dan kan je ongelimiteerd 
bijschalen en realtime een antwoord krijgen op je vraag. 
Het maakt daarbij niet uit of de data uit verschillende 
bronnen komen.

Realtime data
In het dataplatform is de data real time 
beschikbaar voor jouw zorgorganisatie. Dat 
wil zeggen; als er een mutatie plaatsvindt 
in een applicatie die aangesloten is op het 

dataplatform, dat de mutatie een paar milliseconden later 
zichtbaar is in de rapportage. Zo neem je beslissingen 
direct op basis van een actuele stand en uit alle datasets 
die voorhanden zijn. 

Privacy waarborging
6Gorilla’s is verantwoordelijk voor het 
toezicht op wie toegang heeft tot welke 
data. Dat gebeurt zeer zorgvuldig omdat 
er veel haken en ogen zitten aan het 

juridische perspectief. We zorgen ervoor dat data 
van de juiste autorisaties worden voorzien. Vooral 
de zorgaanbieders die nog niet zo gewend zijn aan 
cloudbased werken vinden dit belangrijk om te weten.  

Het dataplatform is ontwikkeld op basis van het advies 
opslag medische data in de cloud. Dit betekent concreet 
dat de data meervoudig versleuteld wordt opgeslagen, 
de data Nederland niet verlaat en dat er verschillende 
toegangslagen beschikbaar zijn. Daar zijn strenge 
afspraken gemaakt met onze partner Snowflake. We 
zijn daardoor verzekerd dat we alleen Nederlandse 
datacentra gebruiken. In de richtlijnen staan ook 
informatie over privacy van data en autorisaties. 
Omdat wij van mening zijn dat het nog ambitieuzer kan 
hanteren wij strengere kwalificaties op deze gebieden. 

Koppelen van vrijwel 
alle bronsystemen
Vrijwel alle mogelijke informatiebronnen 
kunnen worden ontsloten in het 
Dataplatform, ongeacht de vorm 

waarin de data is opgeslagen. Dit gaat om zowel eigen 
bronsystemen - zoals een EPD of ECD – als om publieke 
externe databronnen. Het dataplatform faciliteert ook 
voor kant-en-klare informatieproducten zoals een AFAS 
ERP of ander soort rapportages. Het platform biedt 
ook de mogelijkheden om zelf bronnen toe te voegen. 
Voorbeelden van databronnen die gekoppeld kunnen 
worden:

� AFAS ERP

� EPD / ECD systeem

� Salesforce

� HRM-systeem

� Boekhoudprogramma zoals Exact

� CBS informatie

� Eigen datasets zoals in Excel

� & die bron die jij wil! 
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Intelligent jouw organisatie bijsturen met Business Intelligence

Het dataplatform as a service is een perfecte basis om je zorgorganisatie slim bij te 
sturen. Door de data te visualiseren naar KPI’s in een Business Intelligence (BI) tool 
is het mogelijk gefundeerde beslissingen te maken. Met een oogwenk zie je door 
middel van grafieken en visualisaties hoe jouw zorgorganisatie ervoor staat. Op basis 
hiervan kan jij met data onderbouwde beslissingen maken, in plaats van op een 
onderbuikgevoel. 

Potentie van zorgdata omzetten naar KPI’s
De zorg heeft enorme potentie om de kracht van data slim 

in te zetten. Voor kleinere instellingen is het uitdagend om 

inzichten te creëren vanwege gebrek aan kennis of capaciteit. 

Met het dataplatform en een BI-tool is het eenvoudig essen-

tiële inzichten creëren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om in 

een handomdraai te weten hoeveel cliënten er de afgelopen 

tijd bijgekomen zijn voor specifieke zorgtrajecten. Of de KPI 

declarabiliteit inzichtelijk te maken. Inspelen op de actualiteiten 

is ook eenvoudiger, zo is het mogelijk om de impact van de 

lockdown en coronamaatregelen te visualiseren. 

Voor grote zorginstellingen met al meer kennis en kunde op 

het gebied van data en BI is het mogelijk om zelfstandig vanuit 

het dataplatform data te onttrekken. Daarmee is het mogelijk 

om vanuit organisatiedoelstellingen de juiste dashboards en 

visualisaties op te stellen. Mocht je databronnen missen, dan 

kunnen deze toegevoegd worden aan het dataplatform. 

Een centrale plek voor het 
combineren van data
Op deze manier biedt het dataplatform een centrale plek 

voor alle data. Het inrichten van een BI-tool kan dubbel werk 

van collega’s voorkomen die bijvoorbeeld gebruik maken 

van oude versies van handgemaakte (Excel)rapportages. Ook 

het wachten op wekelijkse rapportages die soms uren lang 

‘s nachts draaien is verleden tijd. Afhankelijk van de capaci-

teiten van de BI-tool, is het mogelijk tot near-real time inzicht 

te verkrijgen in die data die voor jou belangrijk is. Of biedt het 

uitkomst in het combineren van verschillende bronnen. 

De standaard BI-oplossingen om direct in te zetten

Vanuit 6Gorilla’s hebben wij al jaren 
ervaring met een aantal standaard 
BI-oplossingen, zoals de applicatie 
van Qlik. Ook de Zorgmonitor is een 
BI-tooling die inzicht geeft in de 
geleverde zorg. Mocht je een eigen 
BI-tool willen koppelen, dan is dat ook 
mogelijk. 

Elke zorginstelling heeft andere 
behoeftes, daarom is het dataplatform 
een universeel middel waar je 
BI-tooling naar keuze aan kunt 
koppelen. Jij bepaalt hoe je inzicht 
vergaart uit de data!
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Benut de volle potentie van Heathcare Data Science

Er is in toenemende vraag naar gepersonaliseerde zorg. Vanuit het dataplatform is 
het mogelijk om met de opgeschoonde data de potentie van Heathcare Data Science 
te benutten. Data Science wordt voor procesverbetering ingezet: het is dan vooral 
gericht op efficiëntie binnen het financieel/administratieve proces. Maar het kan 
anderzijds ook worden gebruikt voor klinisch relevante predictievraagstukken. In dit 
deel staan we stil bij vijf toepassingsvoorbeelden. 

1. Aanpassen behandelinhoud
Data Science kan worden ingezet om te helpen inschatten of 

de voorgenomen behandeling aangepast zou moeten worden. 

Op basis van een signaal dat met behulp van Data Science 

wordt gegenereerd, kan zichtbaar gemaakt worden of het 

waarschijnlijk is dat een standaardbehandeling zal aanslaan of 

dat overwogen moet worden om een extra/andere behande-

ling in te zetten. Een voorbeeld is dat een signaal gegeven 

wordt dat een cliënt niet zal opknappen van een behandeling. 

Bijvoorbeeld omdat het algoritme ‘ontdekt’ dat de kans klein 

is dat iemand zal opknappen van de ‘care as usual’, dus de 

standaardzorg. 

2. Voorkomen van ongewenste uitkomsten
Met behulp van Data Science kunnen signalen worden 

gegenereerd die gedurende de behandeling ongewenste 

uitkomsten voorspellen. Op basis hiervan kan bij deze 

personen een (extra) daarop gerichte interventie worden 

ingezet. Denk bijvoorbeeld aan het signaleren van een hoger 

risico op suïcide, waardoor daar tijdens de behandeling extra 

aandacht aan kan worden besteed.

3. Verminderen van verkeerde beslissingen
Data Science kan ook een rol spelen in de vorm van 

‘anomaly detection’. Hierbij wordt een signaal 

gegeven dat duidelijk maakt dat wordt 

afgeweken van het normale patroon. 

Bijvoorbeeld het voorschrijven van een 

heel ongebruikelijk geneesmiddel of een 

ongebruikelijke hoeveelheid van een 

geneesmiddel. In dit geval kan bijvoor-

beeld een extra benodigde bevestiging 

worden getoond, die de zorgverlener 

ertoe aanzet nog eens extra gericht 

te kijken naar de beslissing die hij 

heeft genomen.

4.Signaleren van situaties waarin
richtlijnvoorschriften niet worden nageleefd
Met behulp van Data Science kan ook aangegeven worden 

wanneer afgeweken wordt van bepaalde richtlijnvoorschriften. 

Bijvoorbeeld: volgens de richtlijnen zou bepaalde medicatie 

afgebouwd moeten worden na tien weken, maar de afbouw 

wordt niet waargenomen. Een signaal geeft dan aan dat wordt 

afgeweken van de richtlijn, waardoor voor deze cliënt het 

medicijnprotocol extra wordt besproken. 

5. Ondersteunen van proces/administratie
Ook voor ondersteuning van het administratieve/financiële 

proces zijn veel toepassingsvormen van Data Science moge-

lijk. Denk bijvoorbeeld aan het voorspellen van de benodigde 

zorg binnen een cliëntpopulatie, waardoor de zorgorgani-

satie eerder het gesprek aan kan gaan met de zorgfinanciers 

op het moment dat een budgetplafond dreigt te worden 

overschreden.
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In vijf stappen naar de zorg van de toekomst

Vanuit 6Gorilla’s geloven wij dat iedereen de zorg van de toekomst verdient. En dat 
slimme toepassingen met data de zorg daadwerkelijk kunnen verbeteren. Vanuit 
deze invalshoek denken wij graag mee vanuit zorg- en bedrijfsvraagstukken. Dit is 
namelijk de input om concreet te maken wat je als zorgorganisatie kan verwachten 
met de implementatie van het Dataplatform. En inzicht te vergaren hoe het 
dataplatform invloed heeft op de gehele organisatie. 

Stap 1: Van jullie 
wensen naar een plan 
In de eerste fase gaan wij in 

gesprek om het hoofddoel, de 

achterliggende inhoud, uitgangs-

punten en de verwachtingen van 

het eindresultaat te bespreken. We 

nemen je mee in de mogelijk-

heden die soortgelijke organisaties  

inzetten voor de bedrijfsvoering en 

zorgoptimalisaties. En we analy-

seren samen wat je wil bereiken 

met de managementsinformatie, Bi 

en Data Science.

Ook kijken we technisch mee 

welke databronnen momenteel 

gebruikt worden om een realis-

tische planning en scope op te 

stellen. Ook leggen we verbinding 

met eventuele externe partijen en 

andere afdelingen binnen de orga-

nisatie. Zo ontstaat er een roadmap 

met alle te nemen stappen in het 

proces.

Stap 2: Inrichten van 
alle databronnen 
Het inrichten van de databronnen 

doen wij samen met onze 

hostingpartner. Dit houdt in dat we 

alle data ontsluiten, technische 

inregelen en samenbrengen in 

het Dataplatform. We zorgen voor 

verschillende privacy voorwaardes 

– zoals het aanmaken van de

verschillende autorisatieprofielen.

En in deze fase worden de real 

time datapipelines opgezet zodat

alle databronnen direct inzetbaar 

zijn. Zo is het al mogelijk om de 

eerste standaard rapportage-

tooling inzichtelijk te maken.

Stap 4: Visualisaties 
van de data  
Nu zijn alle databronnen geïm-

plementeerd en ontvang jij alle 

data real time in het dataplatform. 

In deze fase adviseren wij hoe 

je op gebruikersniveau inzichten 

kan vergaren. We helpen je met 

visualisatietools zoals Qlik en 

PowerBI. Ook is het mogelijk dat 

wij specifieke dashboards bouwen 

die jou direct helpen om bepaalde 

inzichten te creëren. Alle feedback 

en gebruikerservaringen docu-

menteren wij zodat alles deelbaar 

is in de organisatie.

Stap 3: De eerste 
data in het platform 
Een primeur! Je mag voor het 

eerst een kijkje nemen in het 

Dataplatform. Je ziet alle data-

bronnen, het systeem en de eerste 

visualisaties. We doorlopen het 

gehele proces, door middel van 

een gebruikerstraining, zodat 

je alle mogelijkheden van het 

platform inzichtelijk hebt. Mocht je 

nog iets aangepast willen hebben 

dan gaan we direct voor jou aan de 

slag. Voor elk onderdeel van het 

platform krijg jij of je collega een 

aparte uitleg of training.

Stap 5: Overdragen 
en support 
Je bent op de hoogte van alle 

mogelijkheden en de volledige 

technische inrichting. Nu dragen 

wij het Dataplatform aan jou over. 

Mocht je ergens niet uitkomen of 

vragen hebben dan staat er altijd 

een supportafdeling klaar met 

onze specialisten. Zij kijken graag 

mee en helpen waar nodig!
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Laat je inspireren door onze klanten!

Nieuwsgierig naar andere zorgorganisaties 
die het dataplatform inzetten voor slimme 
toepassingen? Zorginstellingen Trubendorffer 
en Molemann vertellen hoe zij het dataplatform 
as a service gebruiken om data te laten werken. 

“Door de geïmplementeerde 
oplossing real-time toegang tot 
uitkomst- en stuurinformatie”
De verslavingskliniek Trubendorffer -gevestigd op zeven 

verschillende locaties in Nederland- gaat voor de oplossingen 

van het dataplatform. Via Medicore, met wie ze al jaren op 

een prettige manier samenwerken, is Trubendorffer in contact 

gekomen met 6Gorilla’s. Richard Hilverts, General Manager 

van Trubendorffer, licht toe: “Door de innovatiekracht en kennis 

van de markt is Medicore een waardevolle partner en adviseur 

voor ons gebleken. Dus toen we door hen werden gewezen 

op de Datawarehouse as a Service oplossing van 6Gorilla’s zijn 

we met hen in gesprek gegaan. We hebben door de geïm-

plementeerde oplossing real-time toegang tot uitkomst- en 

stuurinformatie.”

Over Trubendorffer
Trubendorffer biedt ambulante behandelingen (geen opname) 

voor iedereen vanaf 18 jaar die kampt met verslavingspro-

blematiek. Zij behandelen alle mogelijke verslavingen, zoals: 

alcohol-, drugs-, medicijnen-, eet-, gok-, internet-, game-, 

seks- en relatieverslaving. Daarnaast behandelen ze ook 

verslaving in combinatie met andere psychische problematiek, 

zoals angst en depressie.

“Door het gebruik van het dataplatform 
hebben wij tijd voor het analyseren van 
data!” 
GGZ-instelling MoleMann, met vestigingen in heel Nederland, 

was opzoek naar de mogelijkheden om databronnen te 

combineren. Ze kwamen bij 6Gorilla’s uit. “Het mooie aan 

6Gorilla’s is dat ze bekend zijn met onze EPD en kennis en 

ervaring hebben in de zorgmarkt” zegt Gökhan Cihan, 

Business Controller bij MoleMann. “Dat geeft voordelen in de 

communicatie, we praten dezelfde taal. Door de 

specialistische zorgkennis weten jullie direct wat toegevoegde 

waarde heeft vanuit de EPD.” 

Voorheen was hij veel tijd kwijt waren aan het verzamelen en 

opstellen van data. Om daarmee rapporten op te stellen. 

MoleMann heeft nu samen met 6Gorilla’s een Datawarehouse 

opgezet. Dat koppelt de data uit de verschillende IT-

applicaties. Cihan: “Door middel van Datawarehouse kunnen 

we alle data nu direct verzamelen en met BI de juiste 

rapporten opstellen. Momenteel maken wij al gebruik van de 

BI-toepassing Qlik, het voordeel is nu dat wij ook ons 

financiële pakket kunnen koppelen. Alle relevante bronnen 

zitten dan onder één datadak. Zo kunnen wij onze tijd 

besteden aan het lezen en analyseren van de data.” 

Over Molemann
MoleMann Mental Health is een vernieuwende, kleinschalige 

ggz-organisatie. Zij behandelen volwassenen en kinderen met 

psychische en psychiatrische problemen. De vestigingen van 

MoleMann zijn te vinden in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, 

Friesland, Flevoland, Gelderland en Overijssel en er werken 

zo’n 190 medewerkers.

Vrijblijvend het dataplatform as a service in praktijk zien?
Nog even alle voordelen van het Dataplatform as a service op een rij:

� Oneindig schaalbaar

� Realtime data

� Privacy waarborging

� Koppelen van vrijwel alle bronsystemen 

� Direct inzetbaar voor BI-tooling zoals Qlik, PowerBI en 
Tableau

� Twee-factor-authenticatie

� Hoge securitystandaarden zoals ISO27001, GDPR, SOC 1 
type II en SOC2 type II 

� Eenvoudig en inzichtelijk onboardingsproces

� Bereid het dataplatform direct uit met standaard 
BI-tooling en Data Science oplossingen

� Altijd support aanwezig van onze experts
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6Gorilla’s

088 – 64 80 700

info@6gorillas.nl

www.6gorillas.nl

Wij zijn 6Gorilla’s
6Gorilla’s is een anagram van Alles is zorg, de slogan van Tenzinger. En Alles is zorg sluit perfect aan bij waar wij 
voor staan: we zijn een groep data-professionals die zich specifiek en uitsluitend richt op zorg. We zijn ervan 
overtuigd dat we met data de zorg duurzaam toegankelijk kunnen houden. Daar zetten we ons elke dag voor in. 
Samen met Fierit, Medicore Cure4 en wellbee maakt 6G deel uit van Tenzinger.

Met data kun je de zorg verbeteren en personaliseren
Al jaren voegen opdrachtgevers zorgdata toe in hun EPD/ECD. Deze data is ontzettend rijk, want het komt direct 
uit de vak-inhoudelijke context van de zorgprofessional. Het gaat om data die zorgverleners kunnen gebruiken 
om de zorgprocessen te verbeteren. Voorspellende data zoals: welk type medicatie slaat waarschijnlijk het beste 
aan? Volg ik wel het juiste zorgpad? Heb ik alle controles wel tijdig uitgevoerd? Zorginstellingen die deze data 
slim ontsluiten, verhogen de kwaliteit van zorg en vergroten tegelijkertijd de efficiency. Bij deze zorginstelling 
wil elke zorgprofessional toch werken?

Data-driven software als je zorgzame collega
We leren onze opdrachtgevers om met hun eigen data patronen te ontdekken, te signaleren en te voorspellen. 
Zo wordt het werk voor zorgprofessionals makkelijker. De zorgsoftware van de toekomst is data-driven. Dat 
betekent voor ons: adaptief, situationeel en persoonlijk. Veilig en privacy-first. Anytime en anywhere. Software 
als je zorgzame collega, dat is ons doel.

Jeroen Sen, directeur 6Gorilla’s:

Jeroen begon zijn carrière bij Medicore in 2006 als developer 
en DBA en groeide door tot Enterprise Architect bij Tenzinger. 
Hij kent dus alle ECD’s van binnen en buiten. Al jaren ziet hij hoe 
zorgprofessionals data vastleggen in hun EPD, maar dat de potentie 
ervan niet wordt benut. Jeroen pioneerde erop los en bouwde 
verschillende machine learning modellen en BI dashboards, 
met maar 1 doel: al die waardevolle data inzetten voor betere 
gezondheidszorg. “Wij zijn ervan overtuigd dat we met de juiste inzet 
van data de zorg duurzaam toegankelijk kunnen houden.”

ONDERDEEL VAN TENZINGER
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