Case Study UWV
IT4Speech Spraakherkenning

Artsen werken efficiënter
dankzij spraakherkenning
Binnen het UWV gebruiken de verzekeringsartsen de spraakoplossing van IT4Speech zowel als
hulp bij een functiebeperking als een methode
om efficienter te werken.
Artsen hoeven verslagen niet meer uit te typen.
De verzekeringsartsen bij het UWV in Almere
zien dagelijks tientallen patienten. Voor elk van
hen moeten zij een uitgebreid rapport opstellen.
Tot voor kort stonden de artsen zelf in voor het
uittypen van die verslagen. D.m.v. de spraakoplossing (Dragon NaturallySpeaking), kunnen artsen het verslag inspreken met behulp van een
draadloze headset. De uitgesproken woorden
verschijnen vervolgens direct en automatisch in
tekstvorm. De andere artsen dicteren het verslag
via een digitale recorder.
“De ingesproken tekst wordt
rechtstreeks in het juiste rapportageveld geplaatst, zonder
dat de arts daar moeite voor
hoeft te doen.”

De IT4Speech spraakoplossing zorgt ervoor dat
de verzekeringsartsen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen in Almere niet
langer fysiek worden belast door overmatig typen. De artsen gebruiken spraakherkenning bij
het maken van hun rapporten over hun patienten. Normaal gezien moeten de specialisten na
elk gesprek met een patient een uitgebreid rapport uittypen in de daarvoor bedoelde sjablo-

nen. Dat is tijdrovend en sommige artsen zijn
niet erg bedreven in het snel uittypen. Bovendien veroorzaakte het vele typen, bij sommige
artsen, fysieke klachten. De spraaktechnologie
zorgt voor meer efficientie en tijdswinst.

Jan ten Kate, Manager Claim
SMZ bij het UWV
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Uitdaging:
-Meer tijd creeren voor contact met
de patient
-Fysieke belasting voor artsen wegnemen
-Efficiente werkmethode creeren
Oplossing:
-IT4Speech spraakoplossing
(Dragon NaturallySpeaking)
Resultaat:
-Sneller verwerken van rapportage
-Tijdbesparing administratieve belasting voor verzekeringsartsen
-Meer tijd gesprek met patienten
-Beter contact met de patienten
-Beperken lichamelijke klachten bij
de artsen door minder typewerk
Project met toekomstperspectief
De spraakherkenning maakt momenteel deel
uit van een proefproject. “In Almere zijn er
vier gebruikers. Twee artsen maken gebruik
van de draadloze headset voor het inspreken
van de verslagen, de twee andere artsen gebruiken de dictafoon als opnameapparatuur”,
zegt ten Kate. Het project is nog lopende,
maar de resultaten zijn bevredigend. Binnenkort komt er in Almere een nieuwe gebruiker
bij en de bedoeling is om ook andere verzekeringsartsen binnen de vestiging bij het project
te betrekken.”

“De trainingen en begeleiding
van IT4Speech hebben ervoor
gezorgd dat de spraakherkenning efficient wordt aangewend,” Jan Ten Kate, Manager
Claim SMZ bij het UWV

IT4Speech lost verwachtingen in
“Wij hadden in het verleden al eerder een beroep gedaan op Thierry Prommenschenckel
van IT4Speech. Toen was het idee van spraakherkenning al ter sprake gekomen, maar de
technologie was er nog niet klaar voor. Met de
komst van de Nuance-technologie zijn we automatisch terug te rade gegaan bij IT4Speech.
Hun specialisten dachten goed mee tijdens de
uitvoering van het project en hebben onze artsen bijgestaan bij de implementatie van de
software. De trainingen en begeleiding van
IT4Speech hebben ervoor gezorgd dat de
spraakherkenning efficient wordt aangewend
op een gebruiksvriendelijke manier”, besluit
Jan Ten Kate.
De oplossing is aangepast aan de woordenschat van de geneeskunde d.m.v. een maatwerk Lexicon en maakt het mogelijk voor artsen hun verslagen te dicteren. Doordat de artsen hun patientendossier digitaal inspreken
met spraakherkenning, besparen ze tijd, werken ze efficienter, hebben ze geen lichamelijke
ongemakken en hebben ze ten slotte ook een
beter contact met de patient.
Digitaal dicteren binnen het UWV
Bij het digitaal dicteren maakt de specialist
een digitaal audiobestand die direct via de
workflow software doorgestuurd wordt naar
een secretaresse. Zij krijgt direct een melding
dat de specialist een dictaat heeft ingesproken.
Ze kan meteen beginnen met het uitwerken
van het dictaat en het opstellen van het rapport. Digitaal dicteren stroomlijnt het inspreken en uitwerken, verhoogt de productiviteit
en maakt vitale patientgegevens sneller beschikbaar.
Over IT4Speech
IT4Speech helpt organisaties werkprocessen
‘slimmer’ in te richten middels spraakoplossingen. Onder ‘slimmer’ verstaat IT4Speech
efficienter, effectiever en gemakkelijker. Het
gebruik van de oplossingen helpt haar doelstellingen te realiseren; kostenbesparing door
efficiency. Hiermee geeft IT4Speech invulling
aan doelstellingen van organisaties.
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