ECD-inventarisatie ouderenzorg
3 Stijgers

Top-100 Ouderenzorg | Editie 2021 M&I/Partners
Ook dit jaar is door M&I/Partners een inventarisatie uitgevoerd naar het gebruik van
ECD’s in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Wie zijn de stijgers? Welke
verschuivingen zien we? En hoe gaat deze markt zich verder ontwikkelen?
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Opvallend in de ouderenzorg blijft de groeiende marktpositie van Nedap,
met name in de intramurale zorg. Daarnaast is er een verschuiving in de ambulante
zorg te zien, waarbij Ecare een stijging laat zien en nu de tweede positie in de top 5
klanten ambulant heeft. Ook Lable Care laat een groei zien, waarbij zij nu ook de
ambulante zorg betreden.
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Verschillen 2020-2021
We zien dit jaar elf organisaties die afscheid
hebben genomen van hun ECD. Het gebruik van
de ECD’s van Fierit en Pink Roccade laat de
grootste daling zien.
Wat opvalt is de stijging bij GeriMedica, 47%
van de ouderenzorg organisaties in de top 100
werken nu met het behandeldossier van
GeriMedica naast hun ECD. De ontwikkeling
dat Gerimedica naast het behandeldossier een
volwaardig ECD in de markt aan het zetten is
zien we nog niet terug in dit jaaroverzicht
omdat het dossier nog in ontwikkeling is.

Download ECD-inventarisatie
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ECD-inventarisatie Gehandicaptenzorg
Top-100 Gehandicaptenzorg | Editie 2021 M&I/Partners
Ook dit jaar is door M&I/Partners een inventarisatie uitgevoerd naar het gebruik van
ECD’s in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Wie zijn de stijgers? Welke
verschuivingen zien we? En hoe gaat deze markt zich verder ontwikkelen?
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Een belangrijke ontwikkeling in de gehandicaptenzorg is dat door het onder één dak
brengen van Plancare en Cura, Fierit nu marktleider is. Het ECD Plancare verdwijnt
in de huidige vorm en wordt vervangen door Fierit ECD. Het verdwijnen van
Plancare in de markt, leidt ook tot een momentum bij organisaties om te
heroverwegen welk ECD het beste bij hen past. Dit is een reden dat er een daling in
het aantal Fierit klanten te zien is.
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Verschillen 2020-2021
Dit top 100 overzicht laat ten opzichte van 2020 een stijging
zien voor Nedap, Adapcare, Avinty en Chipsoft en een daling
voor Fierit, Jouw Omgeving en Symax. Een nieuwe
ontwikkeling die nog niet terug te zien is in de lijst is dat ook
Ecare een dossier voor de gehandicaptenzorg aan het
ontwikkelen is. Ten opzichte van vorig jaar is één klant meer
het aparte behandeldossier van Gerimedica gaan gebruiken.
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Jaarlijks ECD-overzicht M&I/Partners
Wilt u weten welke zorgorganisatie welk ECD gebruikt?
Download dan onderstaande inventarisaties van de top-100 in de
ouderenzorg en de top-100 uit de gehandicaptenzorg.

Download ECD-inventarisatie Ouderenzorg top-100
2021

Download ECD-inventarisatie Gehandicaptenzorg top-100
2021

Download ECD-inventarisatie Jeugdzorg top-50
2021

Nieuw: inventarisatie jeugdzorg en GGZ update!
M&I/Partners heeft dit jaar ook een ECD-inventarisatie
uitgevoerd in de jeugdzorg. Deze lijst laat deels overlap zien met
zorgorganisaties uit de gehandicaptenzorg. Daarnaast is de
GGZ-lijst uit 2016 opnieuw geüpdatet. Door veel fusies
combineren organisaties meerdere diensten. Een groot deel van
de
ECD-leveranciers
uit
de
ouderenzorg
en
de
gehandicaptenzorg leveren ook in de jeugdmarkt en GGZ en
combineren dus met hun ECD meerdere sectoren. Deze
inventarisaties verschijnen eind september en medio oktober.
Verantwoording
De uitvraag heeft in juni 2021 plaatsgevonden bij de ECDleveranciers. Wijzigingen van latere datum zijn niet opgenomen
in deze inventarisatie.
Bij enkele organisaties staan meerdere ECD’s genoemd. Dit kan
twee redenen hebben: ze hebben meerdere ECD’s in gebruik of
ze bevinden zich in een transitie naar een nieuw ECD. Wanneer
een organisatie in transitie is naar een nieuw ECD zijn allebei de
applicaties genoemd onder de voorwaarde dat beide ECD’s live
op productie gebruikt worden. Als eerste staat het nieuwe ECD
en als tweede het oude ECD.

Haal meer uit uw ECD
M&I/Partners heeft als onafhankelijke partij de kennis, de
ervaring en het netwerk om u te adviseren en begeleiden bij
deze ECD-vraagstukken. Met ruim 80 ECD/EPD-opdrachten in
de care kennen wij de markt, de leveranciers en de
verschillende systemen.
ECD-scan
Wij geloven dat er meer rendement uit het ECD te halen valt.
Met de ECD-scan onderzoeken we welke verbeteringen mogelijk
zijn en hoe de primaire processen en het ECD beter op elkaar
aangesloten kunnen worden.
ECD-selectie
Wij nemen u als onafhankelijk adviesbureau mee in de zoektocht
naar een nieuw ECD. Wij doen jaarlijks onderzoek naar de ECDmarkt en hebben ons verdiept in het onderscheidend vermogen
tussen de verschillende oplossingen. Dit onderscheid leggen wij
graag naast jullie wensen, visie en werkwijze. Zo maken we een
match tussen de markt en jullie behoefte van vandaag en
morgen.

ECD-implementatie
Ook ondersteunen wij u bij de implementatie of herimplementatie. Wij hebben veel aandacht voor het
veranderproces om de verbetering duurzaam te maken voor
medewerkers en cliënten. Wij graag met jullie de slag om het
ECD impactvol te laten zijn in het leven van cliënten en
medewerkers.
In contact komen of meer weten?
We horen graag hoe we jullie kunnen helpen, waar jullie staat
en welke stap jullie organisatie te maken heeft. Neem
vrijblijvend contact met ons op

Fabienne Eurlings
fabienne.eurlings@mxi.nl
Maria van Schaik
maria.van.schaik@mxi.nl

