OPLOSSINGSOVERZICHT

Naadloos vaccinbeheer
Dit jaar is niet eenvoudig geweest. Er is zo veel veranderd en veel van die
veranderingen zijn geen keuze geweest. Deze verstorende krachten hebben het
vrijwel onmogelijk gemaakt om niet te transformeren, en door die transformaties
hebben we allemaal betere en efficiëntere manieren moeten vinden om dingen
te doen. Het is tijd om deze lessen toe te passen op de volgende fase van ons
herstel, omdat de vaccins klaar zijn en wij nu ook klaar moeten zijn.
Hoewel vaccinbeheer in een typisch jaar business-as-usual is, is vaccinbeheer
voor COVID-19 dat niet. Het vereist een naadloze uitvoering van vele organisaties
en een snelle en schaalbare uitvoering. Er moet voorkomen worden dat ook maar
een enkele druppel van het vaccin verloren raakt.
Coördineren van de distributie, voorbereiden van zorgverleners, betrekken van
patiënten en burgers, beschermen van personeel en proactief anticiperen op
veranderingen en obstakels onderweg is geen gemakkelijke taak.

COVID-19:
Een ongekende situatie
Voor het bieden van naadloos
vaccinbeheer en het onder
tijdsdruk uitvoeren van
werkzaamheden, moeten
organisaties:
•

Zoveel mogelijk automatiseren:
handmatige processen zijn
traag, gevoelig voor fouten
en zullen het personeel
overbelasten

•

Zorgen voor zichtbaarheid om
processen continu te
optimaliseren

Beheer van
vaccintoediening

Beheer van
vaccincapaciteit

•

Normen, veiligheidsprotocollen
en voorschriften naleven

• Omni-channel ervaring,
chatbot, selfservice

• Inventarisbeheer

•

Nieuwe niveaus van
samenwerking en
communicatie tussen diverse
belanghebbenden bieden

•

Inzicht bieden in de manier
waarop geld wordt gebruikt
om de grootste voordelen
voor patiënten te behalen
en zorgen voor transparantie
van het proces

•

Problemen onmiddellijk
aanpakken als ze zich
voordoen en deze volgen om
trends voor proactief beheer
te identificeren

• Prioritering en
fasering van beheer

• Planning en herinneringen

Vaccintoewijzing
• Beheer van
distributiekanalen

Transport
en opslag

Organiseren van
vaccinbeheer

• Toewijzingsprioriteit

• Opslag, verwerking
en distributie
• Kwaliteitscontrole

Leverancier

Bewaking

• Onboarding

• Geneesmiddelenbewaking

• Inschrijving

• Veilige terugkeer naar het
werk

• Personeelsbeheer

Overheden, organisaties van leveranciers en farmaceutische bedrijven
ondersteunen vaccinbeheer momenteel al. Het is echter nog niet nodig
geweest vaccinaties met meerdere doses voor ieder persoon te ondersteunen,
terwijl tegelijkertijd beperkte voorraden en een doorlopend schema van
bevolkingsgroepen met prioriteit moeten worden beheerd op basis van risico.

De ServiceNow-oplossing
Succesvolle verspreiding en toediening van vaccins zijn essentieel, niet alleen voor
de gezondheid en veiligheid van onze mensen maar ook voor de toekomstige
welvaart in ons land.
Wat we nodig hebben is een commandocentrum voor vaccinbeheer dat de
zichtbaarheid en administratie biedt voor vaccins, overheidsorganisaties,
werkplekken, patiënten en leveranciers. Daarom hebben we onze oplossingen
gekoppeld aan het CDC-playbook om uw workflows van begin tot eind te
stroomlijnen en zo voorraden, mensen en kritieke informatie optimaal in te zetten.
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Commandocentrum voor vaccinbeheer
Elk land, elke staat, lokale overheid en zorgverlener heeft hulp nodig om vaccins bij mensen te krijgen. Het huidige proces is
niet verbonden, kan niet worden geschaald, heeft geen transparantie om problemen te identificeren en de workflows zijn
complex, vloeien niet soepel en zijn niet getest voor dit niveau. Het koppelen van workflows voor distributie, beheer en
controle van het vaccin is van essentieel belang voor een succesvolle implementatie.
Distributie
• Gecentraliseerde en
gedecentraliseerde
distributiekanalen beheren
• Prioriteit geven aan
distributielocaties
voor vaccintoewijzing

Toediening
• Fasekritische populatie

Bewaking
• Patiënten bewaken

• Bewaking van beheercapaciteit

• Bijwerkingen melden

• Inventarisbeheer

• Veilig terugkeren naar
de werkplek
• Contactonderzoek

• Patiëntendossiers beheren
• Patiënten en
herinneringen plannen

• Helpen bij de juiste opslag en
transport van vaccins
• Levering volgen en tijdige levering
van vaccins mogelijk maken

• Onboarding en inschrijving van
leveranciers

Toediening

Distributie

Gecentraliseerde en
verbonden weergave

Vaccintoewijzing

Beheer van
vaccincapaciteit

Beheer van
distributiekanalen
Toewijzingsprioriteit

•
•

Bewaking

•
•

Leverancierbeheer

Inventarisbeheer
Prioritering en
fasering van beheer

Betrokkenheid van
patiënten/burgers

Transport
en opslag
•

Opslag, verwerking
en distributie

•

•

Kwaliteitscontrole

•

•
•
•

Geneesmiddelenbewaking

Onboarding
Inschrijving
Personeelsbeheer

•

Bewaking van
patiëntveiligheid

•

Rapportage van
bijwerkingen

Werknemersbetrokk
enheid

Omni-channel
ervaring, chatbot,
selfservice
Planning/
herinneringen

•

•

Werkplekbeheer

Rollen en
verantwoordelijkhe
den
Werkplektraining

•

Veilige terugkeer
naar het werk

•

Voortdurende
bewaking van de
volksgezondheid

Now Vaccine Management Command Center

Inventarisbeheer

Toewijzing en
distributie

Casebeheer

AI
Chatbot

Walk-Up
Experience

Selfservice en
Scheduling Portal

Terug naar
normaal

Verbonden workflows
Een platform dat registratiesystemen en toegangssystemen met elkaar kan verbinden om een system of action te worden
en workflows te stroomlijnen is nu belangrijker dan ooit. ServiceNow kan u helpen bij het verbinden van de gehele
waardeketen voor vaccinbeheer en helpt u de vaccins bij al uw mensen te krijgen.
Ga voor meer informatie naar your.servicenow.com/vaccinemanagement.
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