
                                                    
 
Sanilea en dir/Active bundelen krachten en bieden een logistieke totaaloplossing aan zorginstellingen 
 
Limoges Frankrijk/ Tilburg 22 maart 2021. Ziekenhuizen en gezondheidszorginstellingen staan voor behoorlijke 
uitdagingen zoals stijgende uitgaven, een tekort aan zorgpersoneel en een vergrijzende bevolking. Door de 
beheersprocessen te optimaliseren kunnen uitgaven worden verminderd. Tegelijkertijd mag dit niet ten koste gaan 
van de kwaliteit van het zorgproces van de patiënt. De prestatie van de supply chain wordt daarom steeds 
belangrijker. Onlangs tekenden Sanilea, marktleider in de organisatie van ziekenvervoer in Frankrijk en dir/Active 
gespecialiseerd in intern patiëntenvervoer, een partnercontract. Met het koppelen van de complementaire software 
Speedcall en iTransport bieden beide bedrijven een volledig en unieke en globale totaaloplossing voor alle 
ziekenhuis-vervoersstromen.  
 
De mogelijkheid om beide softwareoplossingen te koppelen stelt ziekenhuizen en zorginstellingen in staat alle 
logistieke vervoertaken van het begin tot het einde te beheren (binnen en buiten het ziekenhuis): intern- en extern 
patiëntenvervoer, beddenbeheer, transport van apparatuur, patiënt gebonden materialen en de organisatie van alle 
voorkomende schoonmaaktaken en overige logistieke processen. Dit zorgt voor een vereenvoudiging van het werk voor 
zorgverleners en een betere stroomlijning van het zorgtraject van de patiënt. 
 

 
‘’dir/Active werkt al vele jaren samen met zorg instellingen in Europa. Zij hebben jarenlange 
ervaring en kennen de behoeften in de markt. Dit partnerschap stelt ons in staat de Franse 
gezondheidszorg nieuwe mogelijkheden aan te reiken om het zorgtraject van de patiënt, maar 
ook het dagelijkse werk van de medewerkers in de zorg te verbeteren. Ik zie een grote 
meerwaarde in het samenbrengen van beide expertsystemen voor de zorgsector".  
Fabien Soares, CEO Sanilea 

 
“Sanilea is een zeer professionele partij en weet  wat er speelt in de Franse zorgsector op het 
gebied van extern vervoer en andere logistieke processen. Speedcall, de online internet- 
toepassing van Sanilea en onze iTransport software, gericht op het interne vervoer in 
ziekenhuizen, zijn complementair aan elkaar. De hoge mate van kennis, ervaring en kwaliteit van 
hun oplossing sluit nauw aan bij de wijze waarop logistieke processen (waaronder in-en extern 
patiëntenvervoer) in onze optiek optimaal georganiseerd en geautomatiseerd kunnen 
worden.’’Olaf Zernitz, directeur dir/Active 

 
 
Over Sanilea  
Sanilea is in 2013 opgericht in Limoges om zowel de aanvraag als het beheer van medisch vervoer voor zorginstellingen te 
vergemakkelijken. De technologische oplossing Speedcall stelt zorg instellingen in staat  vervoersvragen effectief te digitaliseren. In 
2020 creëerde Sanilea het platform Mijn Ambulance, waarmee de patiënt zelf de regie kan nemen over zijn zorg, met name bij het 
aanvragen van zijn medisch vervoer. Inmiddels is Sanilea marktleider in Frankrijk en rekent het 700 zorginstellingen en 3.800 
medische transportbedrijven in heel Frankrijk tot haar klanten. Voor meer informatie: www.sanilea.fr 
 
Over dirActive 
Sinds 2001 ontwikkelt dir/Active iTransport, een gebruiksvriendelijke webbased softwareoplossing voor de automatisering van 
logistieke processen in de zorgsector. De software is een bewezen oplossing die het (interne) patiëntenvervoer, de schoonmaak en de 
logistieke afdelingen van veel organisaties professioneel ontzorgt en ondersteunt. iTransport wordt gebruikt door meer dan 270 
zorginstellingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Zwitserland. Voor meer informatie: www.diractive.nl 
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