


Deel 1: Uitleg RPA in algemeenheid

Deel 2: Uitleg toepassing in groepsvaccinatieproces van GGD Drenthe



De zorg maakt nog weinig gebruik van virtuele collega’s.

RPA = SOFTWAREROBOT = SOFTBOT = DIGITALE (ZORG)ASSISTENT = VIRTUELE COLLEGA 



De softwarerobot als collega

Robotic Process Automation

Dat wat jij en ik achter een 

computer kunnen (met 

muis & toetsenbord) aan 

een softwarerobot leren.

RPA gaat dus 

niet om dit 

soort robots!

=



Zo’n softwarerobot in actie



Wat kan een softwarerobot?



Hamvraag: waar zijn jullie
(medewerkers) druk mee 
achter hun computers?



Deel 1: Uitleg RPA in algemeenheid

Deel 2: Uitleg toepassing in groepsvaccinatieproces van GGD Drenthe



Stap 1: Lees brief van RIVM

https://ggddrenthe.nl/groepsvaccinatie


Stap 2: Maak afspraak (deel A)

Dit heeft niets met

robots te maken nog! 

Dit is gewoon een 

component voor op de 

website die zorgt dat de 

robot straks gestruc-

tureerde data krijgt.



Stap 2: Maak afspraak (deel B)



Stap 2: Maak afspraak (deel C)



Stap 2: Maak afspraak (deel D)



Stap 2: Maak afspraak (deel E)

De softwarerobot gaat nu aan 

de slag om ‘informed consent’ 

in het DD JGZ te verwerken!



Stap 3:

Ga naar 

vaccinatielocatie

(wie: ouder/jongere)

Lever

entkaart in

(wie: ouder/jongere)

Breng alle 

entkaarten naar 

centraal team

(wie: medewerker op 

vaccinatielocatie)

Scan

alle kaarten 

(wie: medewerker op 

centrale locatie)

Verwerk

alle vaccinaties 

in DD JGZ

(wie: softwarerobot)

We realiseren ons dat GGD-en dit soms ook 

decentraal organiseren! Hier willen we ons ook in 

verdiepen om te kijken naar tijdwinst in dat scenario!



KD+



Sessiebeheer (1 van 2)



Sessiebeheer (2 van 2)



Dashboards over jouw robots



Praktische lessons learned

1. Devils in the details; bijv. ouders vullen 2002 i.p.v. 2020 als geboortejaar (waardoor robot geen dossier vindt).

2. Psychologische effecten; bijv. “je wordt op tijdstip X verwacht” vs. “je kunt zelf een afspraak plannen”.

3. Wat doe je centraal (‘op het hoofdkantoor’) vs. wat doe je direct op de vaccinatielocatie? 

4. Is een robot een handig tooltje vs. een robot is een strategische keuze in een tijd van schaarste?

We zijn er nog niet, maar dit zijn wel echte 

stappen in de goede richting…

Vraag: wie ziet het zitten om dit verder te 

verkennen i.s.m. GGD Drenthe en BCE?



Bedankt!


