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“De zorgmarkt is sterk in beweging. Er wordt soms met weinig kennis van de praktijk bezuinigd, 

de klant stelt steeds hogere eisen en wordt mondiger. Er komt meer marktwerking en de kwaliteit 

van de geboden zorg is een voortdurend aandachtspunt. Het is een groot probleem om aan de goede 

mensen te komen en dit zal in de toekomst nog verder toenemen. De uitdaging voor de partijen is 

om met kleinere budgetten en met minder mensen de gewenste zorg op maat te bieden. Simac 

Healthcare helpt u daarbij met oplossingen die de processen in de Care en Cure sector optimaal 

ondersteunen. ICT-oplossingen die zowel de primaire bedrijfsprocessen, de ondersteunende processen 

en de aansluitende processen optimaliseren. Op een manier die gebruiksvriendelijk is en bijdraagt 

aan uw primaire taak: zorg verlenen en zorg managen op het hoogste niveau.”

Eric van Schagen, CEO  

Simac Techniek

Simac is al veertig jaar een vooraanstaande speler op de ICT-markt. Simac creëert 

dagelijks pragmatische oplossingen die feilloos aansluiten bij klantvragen en de 

dynamiek van de markt. We bieden ICT-concepten die de klant ontzorgen en de tools 

geven de bedrijfsvoering efficiënt en effectief in te richten. 

Simac Healthcare richt zich met specifieke en bovenal innovatieve totaalconcepten 

op de zorgmarkt. Onze ICT-oplossingen staan dicht bij de klant en bieden de  

mogelijkheid binnen het speelveld van de zorgmarkt te excelleren. Simac Healthcare 

heeft daarbij oog voor de complete zorgketen. 

Door een hechte en langdurige relatie met de klant, zijn we in staat voortdurend de 

klant te ondersteunen met passende oplossingen en diensten. Dat doen we met een 

sterke focus op resultaat- en kwaliteitsverbetering van de processen van onze klanten. 

Simac Healthcare is een alles-in-één leverancier. Hardware en software implementeren 

wij in uw gebruikersomgeving en integreren we met uw bestaande systemen. Nadat de 

oplossing is uitgerold blijft Simac Healthcare uw partner, want wij verzorgen het beheer 

en onderhoud van uw complete systeem. 

Simac Healthcare zorgt voor flexibele ICT-oplossingen die gebruiksvriendelijkheid 

koppelen aan betrouwbaarheid. Nu én in de toekomst. Persoonlijk voor iedereen.

Simac Healthcare biedt oplossingen voor cliënt, zorgverlener en  

mantelzorger. Op een stabiele ICT-infrastructuur worden primaire,  

ondersteunende en informele processen optimaal gefaciliteerd.

persoonlijkpersoonlijk



optimaaLopTimAAl Optimale zorg voor cliënten vraagt van de zorgorganisatie dat zij de onder-

steunende informatie en datastromen organiseert en op maat beschikbaar 

maakt voor de zorgverleners. Simac Healthcare heeft hiervoor oplossingen 

ontwikkeld die specifiek gericht zijn op de moderne zorgorganisatie. 

Een moderne zorgorganisatie bouwt een netwerk van informatie rondom 

de zorgverlener en cliënt. Zorg op maat betekent dat deze informatie op het 

juiste moment beschikbaar komt voor de belanghebbenden. Maar ook dat 

informatie gekoppeld wordt, dat de planning synchroon loopt en dat 

financiële stromen efficiënt ingericht zijn. 

Simac Healthcare biedt een maatwerkoplossing voor dit vraagstuk. 

Een ICT-oplossing die is gebaseerd op een platform van SAP of andere ERP 

software en door ons zorgspecifiek is gemaakt, waarbij gebruiksvriendelijkheid 

en toegankelijkheid veel aandacht krijgen. Kenmerkend voor de tools is een 

eenvoudige en heldere bediening. Bovendien zijn alle applicaties webbased 

waardoor iedere medewerker, die is geautoriseerd, altijd en overal kan inloggen. 

Dat is wat wij verstaan onder zorg op maat; een oplossing die aansluit bij wat u 

wenst en nodig hebt. 

“Altijd en overal de juiste data beschikbaar hebben. Dankzij de webbased applicatie van Simac is 

het mogelijk. Maar wat mooier is: dankzij deze oplossing is de tijd die wij verliezen aan het 

zoeken en verzamelen van informatie sterk gereduceerd. Je moest eens weten wat een voordeel 

ons dat de laatste twee jaar heeft opgeleverd! Onze economische en administratieve dienst kan 

door deze toepassing efficiënter en effectiever registreren, controleren en communiceren met 

onder andere het zorgkantoor (AZR 3.0)  en ik heb, als controller, door het gebruik van CareView 

een volledig sluitende AW319.”

Martin Koudijs, Hoofd Economische en Administratieve Dienst / Controller 

Stichting Christelijk Verpleeghuis Norschoten



mAXimAAl De informele zorg speelt een steeds grotere rol bij zorgorganisaties. In het 

streven de informele zorg verder te optimaliseren is goede communicatie een 

vereiste. Simac Healthcare creëert met innovatieve ICT-oplossingen een 

informeel zorgweb rondom de cliënt. Waarbij wij zorgdragen voor hulp-

middelen met betrekking tot informatie-uitwisseling en planning van zorgtaken. 

Communicatie is de sleutel tot goed georganiseerde (informele) zorg op maat. 

Simac Healthcare heeft een concept ontwikkeld waarmee de informele zorg, 

geleverd door mantelzorgers, een handige set hulpmiddelen krijgt die precies 

aansluit bij de dagelijkse praktijk. Een webbased omgeving die de communicatie 

regelt, planningstaken inzichtelijk maakt en koppelbaar is naar de systemen van 

de professionele zorg. Zo wordt de schaarse zorgcapaciteit maximaal benut.

De cliënt staat centraal in het proces en waar mogelijk behoudt de cliënt regie 

over zijn eigen leven. Waar dat niet mogelijk is, worden professionals en 

mantelzorgers in staat gesteld om op laagdrempelige en natuurlijke wijze de 

zorg rondom de cliënt te organiseren. Zo ondersteunt Simac Healthcare de 

maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg.

“Een gratis persoonlijke website voor onze inwoners. Het is een krachtige WMO-tool: een 

hulpmiddel ter ondersteuning van zelfregie, zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Het wordt 

veel makkelijker je als vrijwilliger aan iemand te verbinden, nu je je vooraf niet hoeft vast te 

leggen op bepaalde taken of tijden. Op deze wijze geven wij de civil society een ‘boost’. Dat wij als 

gemeente hierin de regie hebben genomen, blijkt de sleutel tot succes. Wij werken in dit project 

samen met alle Helmondse zorg- en welzijnspartijen én met de belangenorganisaties. 

Wij zijn er voor de regie en communicatie, zij vinden, informeren en ondersteunen de gebruikers. 

Samen met Simac ontwikkelen we het product, zodat het nog meer voordeel oplevert voor de 

burgers en de maatschappij.”

Wytske Teeuwen-Besseling, regisseur wonen, welzijn en zorg

Gemeente Helmond
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PRIMAIRprimAir Simac Healthcare ontwikkelt zorgtechnologie waarmee zorgorganisaties zich 

kunnen richten op hun primaire taak: het verlenen van zorg. Voorbeelden zijn: 

beeldcommunicatie, domotica, alarmering, toegangscontrole, maar ook eHealth 

en TeleMedicine toepassingen. 

Simac Healthcare zorgt dat ICT een taak overneemt of verlicht. Maar ook maken 

we het dankzij de toepassing van beeldcommunicatie mogelijk om op afstand 

zorg te verlenen. Door de juiste toepassingen van deze hulpmiddelen bespaart u 

direct op inzet van mensen. Door vaker gepland én ongepland contact (tussen 

cliënt en professioneel zorgverlener) wordt de effectiviteit van de behandeling 

vergroot. 

Bovendien koppelt Simac Healthcare zorgtechnologie aan primaire en onder-

steunende processen. Met een klik maken we de status zichtbaar, heeft u 

face-to-face contact en kunnen we de afspraak met de zorgverlener plannen.  

Dit is slechts een voorbeeld van onze visie op de rol van ICT in de zorg. ICT is voor 

ons complementair aan de zorgverlener, de cliënt en de organisatie. Door samen 

te werken creëer je een zorgomgeving waarin zorg op maat het logische 

resultaat is.

“Kijk een cliënt in de ogen, dan weet je vaak genoeg. Het is dan ook zorgelijk als blijkt dat je steeds 

minder tijd hebt om huisbezoeken af te leggen terwijl de contacten wel nodig zijn. Toen Vicasa 

hier werd geïntroduceerd, had ik mijn bedenkingen. Maar ik ben overtuigd. Het contact met 

de cliënt is meer, intensiever, makkelijker en bespaart mij reistijd. Een simpele oproep via het 

scherm en je kijkt de cliënt in de ogen en je ziet ook een stukje van zijn/ haar omgeving. Op deze 

manier kunnen wij cliënten 24 uur, 7 dagen in de week zorg bieden op momenten waarop zij 

het nodig vinden. Dat is wat ik een vooruitgang noem in de zorg voor de cliënt. Het is makkelijk, 

vernieuwend en het maakt de zorg nog leuker.”

Petra Tamis ten Cate, projectleider Telezorg 

GGZ Noord-Holland-Noord



CompleeT Met de zorgspecifieke maatwerkoplossingen voegt Simac Healthcare een 

dimensie toe aan ICT in de zorg. Innoveren is onze natuur, echter gaan wij 

daarbij niet voorbij aan de basis. Een innovatie mag in onze ogen niet betekenen 

dat eerdere investeringen rendement verliezen. Simac Healthcare zorgt daarom 

voor een optimale koppeling tussen bestaande en nieuwe ICT-oplossingen. 

Als system integrator zorgen wij dat u maximaal rendement op uw investeringen 

in ICT realiseert. Daarbij zijn wij ook uw partner in het beheer en onderhoud van 

de oplossingen. Simac is in staat om te ontzorgen in de complete levenscyclus 

van uw investeringen.

De basis van alle toepassingen is een stabiele ICT Infrastructuur. In ontwerp, 

bouw en exploitatie van ICT-infrastructuren liggen de wortels van Simac, al 

40 jaar lang. Wij zijn uw partner voor Het Nieuwe Werken, Cloud, SaaS, mobiele 

toepassingen. Ook voor operationele en tactische outsourcing van uw ICT gaan 

wij graag een partnership aan. Samen met onze klanten werken wij aan 

betaalbare zorg op menselijke maat. Persoonlijk voor iedereen.

Care
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