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Introductie 

Eind 2019 heeft KPMG 5 miljard geïnvesteerd in de 
ontwikkeling van nieuwe technologie, innovatie en 
menselijk kapitaal. De allianties met onder andere 
Microsoft maakt vanwege praktische toepasbaarheid 
mogelijk om nieuwe producten te ontwikkelen voor de 
zorgmarkt, waarbij KPMG dient als implementatiepartner. 

KPMG heeft de Digital Nurse ontwikkeld om de 
gezondheidszorg bij te kunnen staan in hun uitdagingen. 
De Digital Nurse is een verzameling van technologische 
modules, waarbij één van de Microsoft modules een 
COVID-19 chatbot omvat. Door middel van chatbots, 
kunnen patiënten op basis van taal of spraak interacteren 
met de desbetreffende zorginstelling. Hiermee kunnen 
veel praktische en medische vragen worden afgevangen 
voor zowel urgente kwesties rondom COVID-19, als voor 
de electieve zorg. Daarnaast zorgt automatisering dat 
administratief werk wordt klaargezet ter controle van de 
medische personeel. Tezamen maakt de Digital Nurse 
mogelijk dat er meer tijd overblijft voor medische personeel 
voor het leveren van essentiële zorg, terwijl de 
informatievoorziening tegenover de patiënt wordt snel en 
efficiënt wordt ingericht. 
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Het coronavirus heeft een grote impact op onze samenleving en raakt de gezondheidszorg hard. 
De zorgvraag neemt toe én wordt tegelijkertijd complexer. In deze situatie is het van belang om 
snel te kunnen opschalen in de informatievoorziening op het gebied van urgente en electieve 
zorg, waarbij de kwaliteit van een accuraat medisch assessment in stand blijft. 
KPMG ontwikkelde de ‘Digital Nurse’ om in die behoefte te kunnen voorzien. 

De voordelen
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— De patiënt heeft 24/7 toegang tot zijn of haar medische 
gegevens.

— De zorgverlener biedt de mogelijkheid om 24/7 
antwoord te verlenen op vragen en zorgen van de 
patiënt.

— De zorgverlener krijgt extra inzichten door data-analyse, 
waardoor: 

– De arts or verpleegkundige beter weet waar een
patiënt met specifieke kenmerken bij gebaat is;

– De zorgcapaciteit van een locatie effectief
afgestemd kan worden op een veranderde
zorgbehoefte;

— De zorgverlener hoeft minder administratieve 
handelingen te verrichten, waardoor er meer tijd 
overblijft voor de patiënt.



Gezien de huidige situatie heeft Microsoft een COVID-19 
Healthbot service in het leven geroepen ten behoeve van 
snelle en veilige communicatie met de patiënt. Middels de 
chatfunctionaliteit maakt de COVID-19 Healthbot Service 
eerstelijns zorg toegankelijk voor iedereen vanuit zijn eigen 
huis. Indien bijzonderheden worden gedetecteerd, wordt de 
uitvraag direct doorgezet naar een zorgprofessional, die 
contact opneemt met de patiënt. 

De out-of-the-box chatbot oplossing biedt de patiënt 
ondersteuning op de volgende gebieden: 

— COVID-19 triage vragenlijsten gebaseerd op de data van 
het RIVM, waarmee symptomen gecontroleerd kunnen 
worden;

— Antwoord op de COVID-19 Frequently Asked Questions
(FAQ) van het patiënten portaal.

— Wereldwijde COVID-19 statistieken;

— Een COVID-19 thuis assessment en ondersteuning voor 
de uitziekende patiënt;

— Daarnaast biedt COVID-19 de mogelijkheid om andere 
modules te configureren, waarmee andere eerstelijns 
zorg kan worden versoepeld. Door middel van een 
screening kunnen psychische klachten worden 
opgenomen en indien nodig doorgezet naar een 
medewerker. Daarnaast kunnen patiënten afspraken 
inplannen, wijzigen of annuleren.
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Rol van KPMG

KPMG ondersteunt bij het implementeren van 
deze technologie binnen jullie organisatie door : 

— Het zorgdragen voor de koppeling met 
bestaande backend systemen;

— Het toepassen van voor gedefinieerde 
gesprektemplates, waardoor de snelheid van 
de implementatie toeneemt;

— Het mogelijk maken om de chatbot-
functionaliteit te configureren naar wens, ook 
middels modules die (nog) niet worden 
aangeboden;

— De zorg voor getraind personeel, die middels 
kleine wijzigen de chatbot kunnen aanpassen 
op de toekomstige situatie;

— Zorg na de implementatie, waardoor 
patiënten feedback verwerkt kan worden om 
continu de chatbot te verbeteren. 
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