“Door te spreken binnen het
EPD, wordt verslaglegging een
stuk prettiger om te doen en kan
ik meer patiënten per dag zien.”
Jan Arendse - Fysiotherapie Schotlandstraat

Fysiotherapie Schotlandstraat
Spraakherkenning wordt steeds meer ingezet binnen fysiopraktijken. De toenemende druk van verslaglegging zorgt ervoor dat
fysiopraktijken op zoek gaan naar innovatieve werkwijzen om
verslaglegging efficienter en gemakkelijker te verwerken. Zo
ook Fysiotherapie Schotlandstraat. Sinds dit jaar is de praktijk
gestart met IT4Speech spraakherkenning.
“Verslaglegging is een belangrijk onderdeel in mijn vak. Het was
echter ook een tijdrovend onderdeel. Vaak was ik, aan het eind
van de dag en in de avond, tot laat bezig met verslaglegging.”
Verteld Jan. Na een demonstratie door een IT4Speech consultant, heeft de praktijk besloten te starten.
Ervaring en verzilvering
“Ik ben erg tevreden over IT4Speech spraakherkenning. Per patient realiseer ik een tijdsbesparing van 50% op verslaglegging.
Met een behandelgemiddelde van 15 zittingen per dag, creeer ik
ruimte om een patient per dag extra te behandelen. “ Legt Jan
uit. De praktijk gebruikt de EPD“Naast dat ik veel sneller
systemen: Intramed en Fysio–
ben wordt verslaglegging
roadmap. “Waar ik klik kan ik
ook stukken prettiger en
inspreken. Alle gesproken woorleuker.”
den, ook de complexe medische,
verschijnen razendsnel en foutloos in beeld. Dat maakt het leuk.
Daarnaast kan ik gedetailleerder verslagleggen wat de zorg en
de band met de patient verbeterd. Ik merk zelfs dat ik duidelijker ga spreken.” Licht Jan glimlachend toe.

Case study Fysiotherapie - IT4Speech

De fysiopraktijk aan de Schotlandstraat in Haarlem is al 35 jaar een begrip in Schalkwijk e.o. Het
verzorgingsgebied van de praktijk betreft met
name Haarlem Zuid en Heemstede. Naast Fysiotherapie wordt Natuurgeneeskunde in de praktijk
uitgeoefend, waarvoor patienten vanuit heel Nederland de praktijk bezoeken.

Implementatie
“De oplossing is door een IT4Speech
consultant snel en vakkundig geïmplementeerd. Na de configuratie van mijn
stemprofiel en een uitgebreide training
kon ik direct aan de slag. De eerste
week was even wennen en had ik nog
wat vragen. De servicedesk heeft mij
snel verder geholpen. Sindsdien profiteer ik dagelijks van de voordelen van
spraakherkenning.” Sluit Jan af.

