
- UITDAGING

Ongestructureerde patiëntgegevens en onvoldoende inzichten
In de gezondheidszorg zijn patiëntgegevens de basis voor beslissingen over zorgverlening en 
uitbetalingen van verzekeringen. Die patiëntgegevens zijn gestructureerd of ongestructureerd, 
komen uit allerlei bronnen en kunnen zowel handgeschreven als getypt zijn. Dus om de data 
te kunnen gebruiken voor beslissingen, moeten de patiëntgegevens snel en nauwkeurig uit 
documenten worden gehaald, zonder dat dit ten koste gaat van de compliance en privacy. Door 
de patiëntgegevens te benutten kunnen organisaties de kwaliteit van hun zorg verbeteren én 
veerkrachtiger worden dankzij verbeterde inkomstenstromen.

+ OPLOSSING

Intelligente, bruikbare inzichten en operationele efficiëntie
Iron Mountain Intelligent Patient Data Extraction™ is een SaaS-oplossing voor het extraheren 
van gestructureerde en ongestructureerde patiëntgegevens, met de mogelijkheid om uw 
eigen bedrijfsregels toe te passen. Door gebruik te maken van artificial intelligence en natural 
language processing (een NLP-API) maakt het contentbeheerplatform Iron Mountain InSight® 
de data minder ingewikkeld. Daardoor verbeteren de processen en besluitvorming gaat sneller, 
zodat artsen en verpleegkundigen meer tijd hebben voor patiëntenzorg.

Hoe werkt het?

VERBETER UW TOEGANG 
TOT PATIËNTGEGEVENS 

AUTOMATISEER  |  ONTGRENDEL  |  SLA OP

UW VOORDELEN
+  GESTRUCTUREERDE PATIËNTGEGEVENS in één gebruikersinterface voor al uw medewerkers

+  SNELLE EN NAUWKEURIGE BESLISSINGEN NEMEN voor een betere patiëntervaring

+  STERKERE BEVEILIGINGS- EN COMPLIANCEPROTOCOLLEN  om uw bedrijfsgegevens en de privacy van patiënten te beschermen

+  GESTROOMLIJNDE WORKFLOWS en meer efficiëntie om zo uw operationele kosten te verlagen

OPSLAAN
Versleutelde bestanden 
in veilige opslag
Alleen bevoegde gebruikers krijgen 
via een beveiligd platform 24/7 
toegang tot uw documenten.

ONTGRENDELEN
Snellere 
besluitvorming
Dankzij artificial intelligence 
en machine learning kunt u 
onderbouwde beslissingen nemen.

AUTOMATISEREN
Analyse en 
automatisering
Door automatisch metadata uit 
documenten te halen krijgt u 
handige analyses en inzichten. 

INVOEREN
Patiëntendossiers en 
medische voorgeschiedenis
Laat medische dossiers, zowel op papier 
als digitaal, verzamelen, digitaliseren 
en invoeren door Iron Mountain.
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IRON MOUNTAIN  
INSIGHT BIEDT U:

 > Integratie met relevante 
applicaties om geëxtraheerde 
data te delen

 > Schaalbaarheid voor het 
versterken van uw regels rond 
gegevenstoegang, beveiliging 
en compliance

 > Dashboards voor een 
holistisch en gedetailleerd 
overzicht van workflows 

http://www.ironmountain.com/nl

