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Hebben we uw belangstelling gewekt? Wilt u meer weten over deze aanpak en de concrete 

uitkomsten? Neem dan contact met Elsbeth Klop via 0418 57 58 60 of via 

elsbeth.klop@dnagroup.nl.

Data & Analytics maturity scan
Hét startpunt naar een datagedreven organisatie

Data en inzichten uit data worden voor de zorg steeds 

belangrijker om beslissingen te onderbouwen en krijgen een 

cruciale rol in het zorgproces. Tijd om richting te kiezen en te 

starten met het implementeren van de juiste oplossingen. 

Waar begint u?

Iedere zorginstelling creëert en verzamelt grote hoeveelheden data. Door data te 

combineren met steeds sneller opkomende innovaties, zoals artificial intelligence en 

machine learning, ontstaat een heel nieuw zorglandschap. Maar welke ontwikkelingen 

passen het beste bij uw situatie en ambitie? Wat is er binnen uw organisatie nodig om 

waarde te creëren uit data en wat is de logische eerste stap? Met de Data & Analytics 

maturity scan weet u niet alleen waar u nu staat en waar u heen wilt. U krijgt ook handvatten 

hoe u dit kunt realiseren.

DE D&A AANPAK: SCAN & ROADMAP

De Data & Analytics maturity scan gebruikt het HIMSS Adoption Model voor Analytics Maturity. 

Dit is een gevalideerd model waarmee D&A, als enig adviesbureau in Europa, zorgorganisaties 

helpt met het ontwikkelen van een concrete roadmap richting een datagedreven

zorgorganisatie. 

De scan analyseert uw organisatie vanuit vier invalshoeken: data content, data governance, 

infrastructuur en analytics competenties. Op basis van vragenlijsten, interviews en workshops 

met de stakeholders uit uw organisatie worden deze vier invalshoeken gescoord op een schaal 

van 1 – 7 (zie afbeelding rechts). Hierdoor krijgt u een concreet beeld van uw vertrekpunt. Dit 

startpunt bepaalt, samen met uw ambitie, uw data & analytics groeipad. Samen met u 

vertalen we dit groeipad naar een concrete roadmap passend bij uw organisatie. Hiermee 

heeft u een stappenplan in handen om uw organisatie verder te brengen naar datagedreven

inzichten en zorgprocessen. 


