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SAMENVATTING

Na de introductie van PACS op de afdeling Radiologie komt er van andere afdelingen van
het Elkerliek Ziekenhuis steeds meer de vraag om beelden die gemaakt worden digitaal
op te slaan. Nu worden vaak prints van een foto, echo- of scopiebeeld gemaakt of wordt
de beeldinformatie helemaal niet vastgelegd. Het digitaal opslaan van beelden is een
belangrijke stap op weg naar ‘Elkerliek Digitaal’.
Naast de digitalisering van de patiëntinformatie geeft ook de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ) steeds meer de noodzaak aan om beelden digitaal vast te leggen.
In september 2008 is er daarom gestart met de projectgroep ‘Ziekenhuisbrede
beeldopslag’. De projectgroep bestaat uit zes personen, waarin een sectorhoofd, een
instrumentatietechnicus, een systeembeheerder applicaties, een applicatiebeheerder, een
inkoper en een klinisch fysicus i.o. zitting in nemen. Daarnaast is er tijdens het gehele
traject nauw contact geweest met de betreffende specialismen/afdelingen. Voor de
opleiding tot klinisch fysicus alsmede voor de opleiding tot Qualified Medical Physicist
(QMP) is dit project gedefinieerd als mijn jaarproject en loopt van september 2008 tot
november 2009.
Om tot de leverancierskeuze te komen zijn verschillende projectfasen doorlopen. Zo is er
een uitgebreide marktverkenning uitgevoerd, waarin onder andere de voor- en nadelen
van
een
ziekenhuisbreed
opslagsysteem
versus
verschillende
dedicated
beeldopslagsystemen tegen elkaar zijn afgewogen. Daarnaast hebben verschillende
leveranciers een productpresentatie gegeven, en zijn er diverse referentiebezoeken
uitgevoerd. In februari 2009 is de uiteindelijke leverancierskeuze voor het
beeldopslagsysteem gemaakt: JiveX van de firma Alphatron.
Nadat de opdrachtverstrekking aan Alphatron heeft plaatsgevonden, is de implementatie
ingang gezet. De implementatie van het beeldopslagsysteem kan in twee fasen worden
verdeeld, namelijk de implementatie van het centrale deel en de uitrol naar de diverse
afdelingen. Als afbakening van het jaarproject is ervoor gekozen om de implementatie
van het centrale deel en de implementatie voor twee afdelingen uit te voeren. De eerste
twee afdelingen die in het Elkerliek ziekenhuis gekoppeld worden, zijn Gynaecologie en
Plastische Chirurgie.
Sinds maandag 20 juli 2009 werken de afdelingen Gynaecologie en Plastische Chirurgie
succesvol met JiveX, en worden alle beelden digitaal opgeslagen. Deze beelden zijn
vanuit het elektronisch patiëntendossier middels een webviewer te benaderen.
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AFKORTINGEN

DICOM
DPZ
EPD
HD
HL7
IGZ
kB
MB
MDL
NAW
PACS
RIS
SAN
SKI
TB
ZIS

Digital Imaging and Communication in Medicine
Dienst PatiëntenZorg
Elektronisch Patiëntendossier
High Definition
Health Level 7
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Kilobyte
Megabyte
Maag, darm en lever
Naam, adres en woonplaats
Picture Archiving and Communication System
Radiologie Informatie Systeem
Storage Area Network
ScoopKnop Interface
Terabyte
Ziekenhuis InformatieSysteem
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VOORWOORD

Na een jaar heel hard werken is het de projectgroep ‘Ziekenhuisbrede beeldopslag’ gelukt
om op de eerste afdelingen in het Elkerliek Ziekenhuis digitaal beelden op te slaan. Het
was een ontzettend leuk en leerzaam project om te doen. Leidinggeven aan een
projectgroep, onderhandelen met leveranciers en het ziekenhuisbreed uitvoeren van een
project met een multidisciplinaire groep zijn aspecten, die nog niet of beperkt in mijn
opleiding tot klinisch fysicus aan bod waren gekomen. De samenwerking in de
projectgroep, de reacties van de specialisten hoe ‘mooi’ de digitale beelden zijn en de
gedrevenheid van een ieder hebben geleid tot dit mooie resultaat. We zijn nog niet klaar,
vele afdelingen zullen nog volgen, maar het beginsel staat er.
Ik zou graag een aantal mensen willen bedanken, die een grote bijdrage hebben geleverd
aan mijn jaarproject. Als eerste de projectgroep ‘Ziekenhuisbrede beeldopslag’: Jan op ’t
Hoog, Peggy van den Heuvel, Mark van Ham, Willie Donkers en H. Bonten. Vanaf het
begin zijn zij bij het project betrokken geweest, en we hebben na vele (gezellige)
autoritten naar diverse ziekenhuizen, maar ook na diverse discussies samen de
uiteindelijke leverancierskeuze bepaald. Naast de projectgroep zijn vele andere personen
van het Elkerliek ziekenhuis bij het project betrokken geweest, die ik ook graag zou
willen bedanken: Technische Dienst, ICT, Applicatiebeheer, Medische Techniek en de
afdelingen Gynaecologie en Plastische Chirurgie.
Robert Elfrink, klinisch fysicus en mijn opleider, wil ik ook graag bedanken voor zijn hulp
tijdens het project. Het was prettig om bij problemen of bij lastige zaken te kunnen
discussiëren en samen tot een oplossing te komen.
Als laatste, wil ik ook graag de overige leden van mijn commissie van SMPE/e bedanken:
Herman van Kleffens, Herman Beijerinck, Ivonne Lammerts en Arieh Tal. Bedankt voor
jullie opmerkingen gedurende mijn jaarproject.
Saskia Aarnink, november 2009
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HOOFDSTUK 1.

INLEIDING

In de gezondheidszorg heeft de digitalisering van patiëntgegevens een hoge prioriteit.
Met het project Ziekenhuisbrede beeldopslag zal aan deze digitalisering een bijdrage
geleverd worden, omdat met behulp van dit project beelden, die gemaakt worden buiten
de afdeling Radiologie, digitaal kunnen worden opgeslagen. In september 2008 is de
projectgroep Ziekenhuisbrede beeldopslag in het Elkerliek ziekenhuis gestart. Voor de
opleiding tot klinisch fysicus alsmede voor de opleiding tot QMP is dit project gedefinieerd
als mijn jaarproject en loopt van september 2008 tot november 2009.
Deze scriptie bevat allereerst een projectomschrijving waarin het projectdoel, de
projectafbakening en de verschillende projectfasen van het project zullen worden
besproken. In hoofdstuk 3 zal dieper ingegaan worden op de eerste fase van het project,
de oriëntatiefase. Hierin zal onder andere de marktverkenning van de verschillende
leveranciers worden beschreven. In hoofdstuk 4 zal vervolgens de definitiefase worden
toegelicht. Hierbij zal het opgestelde programma van eisen en de inventarisatie van de te
koppelen modaliteiten aan bod komen. De ontwerpfase zal behandeld worden in
hoofdstuk 5, hierin zullen de productpresentaties en de referentiebezoeken worden
besproken. In hoofdstuk 6 zal vervolgens de definitieve leverancierskeuze toegelicht
worden, waarna de implementatie van start kan gaan. Wanneer de implementatie van
het beeldopslagsysteem voor de eerste twee afdelingen is gerealiseerd, zullen
verschillende aspecten van de nazorgfase in hoofdstuk 7 worden beschreven. Tenslotte,
zijn in hoofdstuk 8 enkele slotopmerkingen te vinden.
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HOOFDSTUK 2.

PROJECTOMSCHRIJVING

Op 1 oktober 2003 is de afdeling Radiologie in het Elkerliek ziekenhuis volledig digitaal
geworden. De beelden van de deze afdeling, bijvoorbeeld MRI-, CT- en röntgenbeelden,
worden digitaal opgeslagen door de implementatie van het Picture Archiving and
Communication System (PACS). De beelden kunnen vervolgens bekeken worden in het
elektronisch patiëntendossier (EPD) middels een webviewer.
Na de introductie van PACS op de afdeling Radiologie komt er van andere afdelingen
steeds meer de vraag om beelden die gemaakt worden digitaal op te slaan. Nu worden
vaak prints van een foto, echo- of scopiebeeld gemaakt of wordt de beeldinformatie
helemaal niet vastgelegd. Het digitaal opslaan van beelden is een belangrijke stap op
weg naar ‘Elkerliek Digitaal’. Naast de digitalisering van de patiëntinformatie geeft ook de
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) steeds meer de noodzaak aan om beelden
digitaal vast te leggen om zo onder andere de kwaliteit van de gezondheidzorg te
waarborgen.
Om aan de vraag van specialisten en de eis van de Inspectie voor de Gezondheidszorg
invulling te geven is er in september 2008 gestart met de projectgroep ‘Ziekenhuisbrede
beeldopslag’. Van deze projectgroep ben ik de projectleider en heb in onze wekelijkse
vergaderingen de rol als voorzitter. De totale projectgroep bestaat uit zes personen,
waarin ook een sectorhoofd, een instrumentatietechnicus, een systeembeheerder
applicaties, een applicatiebeheerder en een inkoper zitting in nemen. Daarnaast is er
tijdens
het
gehele
traject
nauw
contact
geweest
met
de
betreffende
specialismen/afdelingen.

2.1

Doelstelling

De doelstelling van het project is als volgt gedefinieerd:
Het realiseren van een ziekenhuisbrede digitale vastlegging en distributie van beelden
buiten de Radiologie, gekoppeld aan het EPD.
Aan het einde van het project zal opgeleverd worden:
•
Een centraal georganiseerd digitaal archiverings- en distributiesysteem voor allerlei
soorten niet-radiologische beelden in het ziekenhuis inclusief opnamestations op de
gewenste werkplekken.
•
Antwoord op de vraag of de verslaglegging een onderdeel moet zijn van dit
systeem, of dat verslaglegging erbuiten gehouden wordt.
•
Raadpleegfunctionaliteit van de beelden middels een webviewer, gekoppeld aan het
EPD.
•
Opleiding/instructie gebruikers/beheerders van het systeem.
In bijlage 1 is het plan van aanpak te vinden, zoals is ingediend bij de Raad van Bestuur.

2.2

Projectafbakening

De doorlooptijd van het project zal, zoals in tabel 1 is te vinden, ongeveer anderhalf jaar
zijn. Om het project tot een jaarproject te definiëren is er daarom voor gekozen om het
project af te bakenen. Dit is gerealiseerd door de uitrol voor twee afdelingen uit te
voeren, en niet voor alle afdelingen van het ziekenhuis. Dit zal voor het jaarproject
betekenen, dat de afdelingen Gynaecologie en Plastische chirurgie gekoppeld gaan
worden (bijlage 2).
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Fase
1
2
3
4

Beschrijving
Instellen werkgroep en vaststellen plan van
aanpak
Opstellen programma van eisen en
uitvoeren marktverkenning leveranciers
Productpresentatie door leveranciers en
uitvoeren referentiebezoeken
Bestuderen offertes + eventuele vragen
richting leveranciers

6

Eindonderhandelingen met leveranciers

7

Opdrachtverstrekking leveranciers

8
9
10

Voorbereiden implementatie + instellen
werkgroepen implementatie
Uitvoering implementatie (incl. opleiding /
instructie / beheer)

Start datum

Doorlooptijd
(maanden)

1-9-2008

1

1-10-2008

3

1-11-2008

2,5

15-2-2009

0,5

1-3-2009
1-3-2009

2

1-5-2009

13

Operationeel voor alle afdelingen

1-6-2010

Tabel 1: Projectplanning voor het project ‘Ziekenhuisbrede beeldopslag’

2.3

Projectfasen

Om het project goed te laten verlopen, is een goede projectfasering essentieel. Bij het
project Ziekenhuisbrede beeldopslag kan het project in vijf fasen worden verdeeld.
2.3.1 Oriëntatiefase: marktverkenning
Het doel van de oriëntatiefase is om alle mogelijke opties voor het realiseren van een
beeldopslagsysteem in kaart te brengen. Daarnaast wordt er ook contact gezocht met
mogelijke leveranciers van een beeldopslagsysteem.
2.3.2 Definitiefase: inventarisatie modaliteiten en opstellen programma van eisen
Tijdens de definitiefase zal er een compleet en concreet eisenpakket worden opgesteld
waaraan het beoogde projectresultaat moet voldoen in termen van randvoorwaarden,
functionele en operationele prestaties/eisen/wensen.
2.3.3 Ontwerpfase: productpresentaties en referentiebezoeken
De ontwerpfase dient ervoor om een in detail uitgewerkte oplossing te bekijken. Hiertoe
zullen onder andere een aantal referentiebezoeken worden uitgevoerd. Dit zijn bezoeken
waarbij de gehele of afvaardiging van de projectgroep op bezoek gaat bij ziekenhuizen,
die ook bezig zijn met de implementatie van een beeldopslagsysteem.
2.3.4 Realisatiefase: leverancierskeuze en implementatie
In de realisatiefase zal de leverancier van het beeldopslagsysteem worden gekozen.
Vervolgens zal het project volgens een projectplan worden gerealiseerd.
2.3.5 Nazorgfase
Wanneer het beeldopslagsysteem geïmplementeerd is op de eerste twee afdelingen van
het Elkerliek ziekenhuis, Gynaecologie en Plastische chirurgie, zal geëvalueerd worden of
de gestelde projectdoelen zijn behaald.
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HOOFDSTUK 3.

MARKTVERKENNING

In dit hoofdstuk zal stil gestaan worden bij de verschillende mogelijkheden van systemen
om beelden van verschillende afdeling digitaal op te slaan. Daarnaast zal er een eerste
oriëntatie plaatsvinden van mogelijke leveranciers.

3.1

Digitalisering van niet-radiologische beelden

Er bestaan verschillende archiverings- en distributiesystemen voor digitale beelden. Zo is
het PACS, dat nu specifiek gebruikt wordt voor de afdeling Radiologie, een mogelijkheid
om niet-radiologische beelden op te slaan. Andere opties zijn dedicated
(afdelingsspecifieke)
beeldopslagoplossingen
of
juist
een
ziekenhuisbrede
beeldopslagoplossing. Elke optie heeft zijn voor- en nadelen, die tegen elkaar moeten
worden afgewogen.
3.1.1 Optie 1: PACS
Het PACS wordt nu gebruikt om beelden van de afdeling Radiologie op te slaan, dit
systeem maakt gebruik van de DICOM-standaard voor beeldenuitwisseling. DICOM is een
standaard die beschrijft hoe medische beeldinformatie dient te worden opgeslagen,
uitgewisseld en te worden geprint. Veel van de aanwezige apparatuur buiten de
Radiologie is (nog) niet in staat om volgens deze standaard te communiceren.
Daarnaast wordt op de afdeling Radiologie gebruik gemaakt van een Radiologie
Informatie Systeem (RIS). Het RIS maakt een zeer belangrijke onderdeel uit van de
sturing van de workflow op de Radiologie en ook van het PACS. Zo houdt het RIS
statussen van onderzoeken bij (BEGonnen, geDICteerd, geAUToriseerd), om zo te
garanderen dat onderzoeken ook worden afgehandeld. Op afdelingen buiten de
Radiologie speelt dit veel minder, daar wordt de workflow niet dermate bepaald door de
beelden maar zijn de beelden vaak een ondersteunende output. Om beelden buiten de
Radiologie in PACS op te slaan zouden ze dus eigenlijk in het RIS gepland moeten
worden. Dit is onwenselijk, omdat op deze manier het RIS ‘vervuild’ raakt. Een andere
oplossing zou kunnen zijn om het planningssysteem buiten de Radiologie (MCS Mediplan)
aan PACS te koppelen. Na gesprekken met de leverancier van het PACS systeem (Sectra)
blijkt dit echter niet mogelijk, PACS kan maar met één planningssysteem worden
gekoppeld.
3.1.2 Optie 2: Dedicated beeldopslagsystemen
Een andere mogelijkheid om beelden digitaal op te slaan, is om zogenaamde dedicated
systemen aan te schaffen. Dit zijn beeldopslagsystemen die afdelingsspecifiek zijn. Vaak
heeft zo’n systeem meerdere toepassingen, en wordt het bijvoorbeeld ook gebruikt om
brieven naar een huisarts te versturen. Een groot voordeel van een dedicated systeem is,
is dat het heel specifiek voldoet aan de wensen van één specialisme. Zo is het mogelijk
om in een schematische weergave van bijvoorbeeld een darm aan te geven waar een
biopt is genomen, of dat met de juiste terminologie het uitgevoerde onderzoek kan
worden beschreven (bijlage 3). Een nadeel van deze dedicated systemen is echter dat
voor elk specialisme dan een dedicated systeem moet worden aangeschaft. Belangrijk
hierbij om te beseffen is dat de kosten naast de aanschaf van een systeem, ook zitten in
de jaarlijks terugkomende kosten, waar bijvoorbeeld de onderhoud- en servicekosten
voor het systeem in zitten.
3.1.3 Optie 3: Ziekenhuisbreed beeldopslagsysteem
Een laatste optie is de aanschaf van een ziekenhuisbrede beeldopslagoplossing. Hierdoor
zullen alle afdelingen die beelden digitaal willen opslaan met dezelfde applicatie gaan
werken en worden alle beelden in één systeem opgeslagen. Het lastige hierbij is dat
verschillende specialismen, verschillende wensen en eisen stellen aan een
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beeldopslagsysteem, maar ook een andere workflow hebben. Het generieke
beeldopslagsysteem moet deze verschillende workflows aan kunnen, en moet ook in
bepaalde mate aangepast kunnen worden aan de afdelingswensen.
3.1.4 Keuze: alle beelden in één systeem
Er zijn een drietal verschillende opties om niet-radiologische beelden op te slaan. De
beelden opslaan in het PACS is door de DICOM-standaard en het plannen in het RIS geen
optie. De mogelijkheid om verschillende dedicated beeldopslagoplossingen aan te
schaffen is een erg dure oplossing (ongeveer drie keer zo duur als de aanschaf van één
centrale voorziening), omdat naast de aanschafkosten, ook per toepassing aparte
hardware aangeschaft moet worden. Daarnaast moeten er softwarekoppelingen aan
informatiesystemen (zoals een planningssysteem en het EPD) per afdeling gemaakt
worden. Koppelingen maken is vaak lastig, tijdrovend en (dus) duur. Kostentechnisch
lijkt het dus interessant om een generiek systeem aan te schaffen voor beelden die
buiten de Radiologie opgeslagen dienen te worden. Daarnaast heeft een generiek
systeem verschillende andere voordelen ten opzichte van het per toepassing aanschaffen
van een dedicated systeem voor beeldopslag. De belangrijkste voordelen zijn:
•
Er hoeft maar één systeem beheerd te worden
•
Er is voor de verschillende toepassingen in huis naast PACS slechts één userinterface om beelden te bekijken. Hierdoor is het voor gebruikers gemakkelijker om
beelden van verschillende toepassingen te bekijken, er hoeft niet steeds een nieuwe
applicatie ‘geleerd’ te worden.
Een ziekenhuisbrede oplossing heeft ook nadelen, de belangrijkste zijn:
•
Vaak hebben dedicated oplossingen extra functionaliteiten die voor de betreffende
toepassing nodig/wenselijk kunnen zijn en die niet in een generiek systeem aanwezig
zijn.
•
Er dient eenmalig een grotere investering gedaan te worden.
•
Ziekenhuisbreed afhankelijk van de stabiliteit van één systeem.
Als projectgroep hebben we het doel gesteld om een ziekenhuisbrede beeldopslag
oplossing aan te schaffen. Dit is namelijk kostentechnisch en qua beheer het meest
interessant. De eisen die gesteld moeten worden aan het systeem om de nadelen te
vereffenen zullen in hoofdstuk 4 worden behandeld.

3.2

Leveranciers

Er is gekozen om een ziekenhuisbreed beeldopslagsysteem aan te gaan schaffen. Om te
inventariseren welke leveranciers zo’n oplossing aanbieden is er onder andere contact
gezocht met collegae klinisch fysici.
3.2.1 Alphatron: JiveX
JiveX is één web-based softwareplatform voor acquisitie, distributie en archivering van
medische beelden van vrijwel iedere modaliteit. De Nederlandse leverancier van JiveX is
Alphatron. JiveX is geschikt voor specialistische afdelingen zoals Radiologie, Cardiologie
en Echoscopie maar ook voor operatiekamers, endoscopiekamers en spoedeisende Hulp.
Een groot aantal ziekenhuizen heeft al ervaring met JiveX, waaronder Máxima Medisch
Centrum te Veldhoven, Sint Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein, Reinier de Graaf Groep
te Delft, Franciscus Ziekenhuis te Roosendaal, ZiekenhuisGroep Twente te Hengelo en
Catharina Ziekenhuis te Eindhoven.
3.2.2 E.Novation: PukkaJ
PukkaJ van E.Novation is een universele DICOM viewer die tevens als PACS kan worden
ingezet. De DICOM Explorer is een op webtechnologie gebaseerde viewer voor DICOM
beelden. Daarnaast biedt het uitgebreide ondersteuning voor Nucleaire Geneeskunde,
Radiotherapie en Cardiologie beelden. De DICOM Explorer kan worden aangesloten op
bestaande PACS systemen van diverse leveranciers en is derhalve te gebruiken als
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universele viewer voor de zorginstelling. PukkaJ is nog niet in Nederlandse ziekenhuizen
geïmplementeerd, maar wel in een aantal ziekenhuizen in Engeland.
3.2.3 Olympus: EndoAlpha
Olympus is met name erg bekend met het afdelingsspecifieke beeldopslagsysteem
EndoBase voor op de MDL (maag, darm en lever)-afdeling. Met hun product ‘EndoAlpha
Documentation | Endobase’ kunnen tijdens de procedures beelden en filmpjes van
verschillende specialismen worden vastgelegd. Daarnaast is voor de specialismen MDL,
KNO, Long, Urologie en Gynaecologie een rapportagemodule met specialistische
terminologie beschikbaar. Onder andere het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis te
Amsterdam-West en het Martini Ziekenhuis te Groningen werken met EndoAlpha.
3.2.4 RVC: Clinical Assistant
RVC ontwikkelt en levert specifieke software voor beeldarchivering en beeldopslag, welke
op diverse markten toegepast kan worden. Clinical Assistant is één systeem voor het hele
ziekenhuis, waarin in één oogopslag alle onderzoeksuitslagen van de patiënt oproepbaar
zijn. Doordat Clinical Assistant modulair is opgebouwd, krijgt elke specialist een systeem
op maat.
Clinical Assistent werd in eerste instantie voornamelijk gebruikt op de Pathologie en de
MDL-afdeling, maar is langzamerhand uitgegroeid tot een ziekenhuisbrede oplossing om
beelden digitaal op te slaan. Meerdere ziekenhuizen in Nederland zijn bezig met de
implementatie van Clinical Assistant, onder andere: Slingeland ziekenhuis te Doetinchem,
Albert Schweitzer Ziekenhuis te Dordrecht en Gelre Ziekenhuis te Apeldoorn.
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HOOFDSTUK 4.

DEFINITIE VAN EISEN EN WENSEN

In het Elkerliek zal een ziekenhuisbreed uniform systeem aangeschaft worden, waarmee
beelden gearchiveerd en gedistribueerd kunnen worden. In het vorige hoofdstuk is
beschreven dat er vier mogelijke leveranciers zijn voor een ziekenhuisbrede
beeldopslagoplossing. Om nu de afweging te kunnen maken welke leverancier het beste
bij de wensen van het Elkerliek ziekenhuis past, is het noodzakelijk om een programma
van eisen op te stellen. Daarnaast is het van belang om een inventarisatie te maken van
welke modaliteiten gekoppeld zullen gaan worden aan het systeem, mede om te
evalueren of de verschillende leveranciers al ervaring hebben met deze koppelingen.

4.1

Programma van eisen

Het programma van eisen voor het ziekenhuisbreed beeldopslagsysteem bevat de nodige
gegevens om een offerte samen te kunnen stellen voor een totale realisatie van het
project. In bijlage 4 is het opgestelde programma van eisen te vinden.
De opbouw van het programma van eisen ziet er als volgt uit. In het eerste hoofdstuk
wordt de wens van de aankoop toegelicht, en wordt de leverancier verzocht om een
voorstel uit te brengen voor de aanschaf en onderhoud van een beeldopslagsysteem
systeem inclusief installatie en opleiding van de gebruikers/technici. Daarna wordt in
hoofdstuk 2 de technische / ICT gerelateerde eisen geformuleerd waaraan het te leveren
systeem moet voldoen. De functionele- en gebruikerseisen van het systeem worden in
hoofdstuk 3 geformuleerd. In hoofdstuk 4 wordt er in gegaan op de onderwerpen die met
het beheer en het onderhoud van het systeem te maken hebben. Daarnaast komt ook de
mate waarin de leverancier in staat is om te reageren bij storingen en de vormen van
onderhoudscontracten voor hardware en software aan de orde. Tenslotte wordt in
hoofdstuk 5 een overzicht gegeven van de algemene eisen en de vragen aan de
leverancier en de offerte.

4.2

Inventarisatie modaliteiten

Naast het programma van eisen, is er in de definitiefase ook aandacht besteed aan de
inventarisatie van de hoeveelheid en de soort modaliteiten die per afdeling gekoppeld
zullen gaan worden aan het aan te schaffen beeldopslagsysteem.
Bijna alle afdelingen in het Elkerliek ziekenhuis, waar beelden worden gemaakt, zullen
aan het systeem worden gekoppeld. Er zijn een viertal afdelingen die hierbij een
uitzondering zijn, omdat ze zelf al een dedicated beeldopslagsysteem hebben:
Radiologie, Cardiologie, Oogheelkunde en Kaakchirurgie. De reden dat deze afdelingen al
een dedicated beeldopslagsysteem hebben, is de specifiek gedefinieerde workflow op de
afdeling en/of gegeven dat het (al bestaande) systeem naast beeldopslag ook gebruikt
wordt voor verslaglegging van de interpretatie van de beelden.
In totaal zullen de overgebleven 12 afdelingen gekoppeld worden aan het
beeldopslagsysteem. Per afdeling is hierbij gekeken welke modaliteiten beelden maken,
die digitaal zullen worden opgeslagen, deze zijn in bijlage 5 beschreven. Uit deze bijlage
blijkt, dat er een indeling gemaakt kan worden tussen een vijftal hoofdcategorieën:
•
Echo
•
Camerasysteem, dat aangesloten is op bijvoorbeeld een endoscoop
•
Digitale camera
•
Microscoop
•
Stroboscopie-systeem
In totaal zullen er ongeveer 60 modaliteiten verspreid over verschillende afdelingen in
het Elkerliek ziekenhuis gekoppeld gaan worden.
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HOOFDSTUK 5.

KEUZETRAJECT EINDLEVERANCIER

Het geformuleerde programma van eisen is opgestuurd naar de vier mogelijke
leveranciers: Alphatron, E.Novation, Olympus en RVC. Elke leverancier heeft een map
met informatie over hun beeldopslagsysteem, antwoorden op alle vragen en een eerste
offerte opgestuurd naar het Elkerliek ziekenhuis. De reacties van de vier leveranciers zijn
besproken in de projectgroep.
E.Novation en Olympus blijken weinig of beperkt ervaring te hebben met de
implementatie van een ziekenhuisbreed beeldopslagsysteem in Nederland. Het ontbreken
van ervaring van een Nederlandse implementatie is een (groot) risico voor het behalen
van het eindresultaat. Bij firma’s die al bewezen hebben dit te kunnen is het risico kleiner
op een mislukkend project. Om deze reden heeft de projectgroep besloten om alleen
verder te gaan met Alphatron en RVC. Deze leveranciers hebben ervaring met de
implementatie van een ziekenhuisbreed beeldopslagsysteem in diverse ziekenhuizen in
Nederland.
Nadat de keuze was gemaakt om met Alphatron en RVC verder te gaan, zijn de
afgevaardigden van beide firma’s gevraagd om hun opgestuurde informatie verder toe te
lichten middels een productpresentatie. Ook werden er referentiebezoeken gepland, om
te bekijken hoe met het product van beide firma’s in enkele ziekenhuizen gewerkt wordt.
De opgedane kennis tijdens de productpresentaties en referentiebezoeken zullen in dit
hoofdstuk kort worden toegelicht.

5.1

Productpresentatie

Een map met informatie geeft een eerste indruk van het product van de firma. Een
productpresentatie geeft daarnaast ook meer ‘gevoel’ bij een firma, bijvoorbeeld hoeveel
kennis ze in huis hebben of hoe flexibel ze zijn. Van te voren was er een
‘aandachtspuntenlijstje’ opgesteld (bijlage 6).
5.1.1 Alphatron
Bij de productpresentatie van Alphatron waren de account manager en een technisch
specialist van de firma aanwezig. In bijlage 7 is het verslag van deze productpresentatie
te vinden.
JiveX is een product van Visus (Bochum, Duitsland), Alphatron is de Nederlandse
leverancier van dit systeem en zal de implementatie op zich nemen. Er wordt echter wel
aangegeven dat bij problemen of eventuele wensen die nu nog niet in het product zijn
verwerkt er snel contact kan worden gelegd met Visus, zodat hierop snel kan worden
gereageerd.
Alphatron heeft ervaring met het koppelen van alle modaliteiten, die bij onze eerste
inventarisatie naar voren zijn gekomen. Maar ze hadden geen ervaring met het koppelen
van de afdeling Pathologie en met ons planningssysteem op de poli’s (Mediplan).
Bovendien is de mogelijkheid van verslaglegging summier. De eerste indruk van de firma
was zeker positief, omdat ze erg met ons meedachten en oplossingen voor problemen
aandroegen.
5.1.2 RVC
Bij de productpresentatie van RVC was alleen de account manager aanwezig. In bijlage 8
is het verslag van de productpresentatie te vinden.
De Nederlandse firma RVC is niet alleen actief in de ziekenhuiswereld, maar levert ook
(software)producten aan politie/justitie, onderwijs en laboratoria. De firma is
gespecialiseerd in het archiveren en terugvinden van digitaal beeldmateriaal.
RVC heeft met name ervaring met het koppelen van modaliteiten op de MDL en de
Pathologie. Naast beeldopslag is ook uitgebreide verslaglegging mogelijk met Clinical
Assistant. Clinical Assistant Verslaglegging maakt met behulp van tekstblokken en een
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kennis/beslisboom snel een kwalitatief hoogwaardig verslag. Om het verslag compleet te
maken, kunnen er ook beelden worden in opgenomen. Het verslag kan worden
‘verstuurd’ naar het EPD. Ook kan deze verslagleggingprocedure gebruikt worden voor
complicatieregistratie en DBC–registratie. Er is weinig inhoudelijke discussie tijdens deze
productpresentatie geweest, omdat er geen technisch specialist bij aanwezig was. Eerste
indruk was positief, met name omdat in het Elkerliek nog naar een wijze gezocht wordt
om de verslaglegging te digitaliseren.

5.2

Referentiebezoeken

Na de productpresentatie, heeft er een aantal referentiebezoeken plaatsgevonden om
een beter beeld te krijgen van JiveX en Clinical Assistant. In een aantal gevallen is er een
bezoek gebracht aan het ziekenhuis met de gehele projectgroep, in andere gevallen is
een afvaardiging van de projectgroep op werkbezoek geweest of is er telefonisch of mail
contact gezocht met de betreffende projectleider in een ziekenhuis.
5.2.1 Alphatron
Het eerste referentiebezoek van Alphatron bestond uit een bezoek aan het Sint Antonius
Ziekenhuis in Nieuwegein en de Reinier de Graaf Groep in Delft met de gehele
projectgroep. In bijlage 9 is kort beschreven wat de bevindingen en ervaringen zijn met
de implementatie van JiveX en wat bij beide ziekenhuizen de huidige stand van zaken is.
Het waren zeer nuttige bezoeken, omdat op deze wijze een indruk werd verkregen van
de tijdsduur van de implementatie en de goede en snelle reactietijd van Alphatron.
Daarnaast werd er ook stil gestaan bij bepaalde praktische problemen, bijvoorbeeld hoe
om te gaan met spoedpatiënten.
Het tweede referentiebezoek is geweest met een afvaardiging van de projectgroep,
namelijk het sectorhoofd Jan op ’t Hoog en ikzelf, naar het Franciscus Ziekenhuis in
Roosendaal. Bij dit referentiebezoek is er met name aandacht besteed aan de diverse
benodigde koppelingen tussen JiveX en bijvoorbeeld het planningssysteem of het EPD.
Ook is de projectplanning besproken en is er stil gestaan hoe om te gaan met de
verslaglegging van de beelden. In bijlage 10 is het verslag van dit referentiebezoek te
vinden.
Het derde referentiebezoek was aan het Máxima Medisch Centrum te Veldhoven en heeft
ook weer plaatsgevonden met een afvaardiging van de projectgroep, dit keer met een
instrumentatietechnicus
en
een
systeembeheerder
applicaties.
Tijdens
dit
referentiebezoek is er gesproken over de meer ICT en technisch gerelateerde aspecten
van het product (bijlage 11).
5.2.2 RVC
Om een beter beeld te krijgen van het product van RVC, Clinical Assistant, was er een
referentiebezoek gepland met de gehele projectgroep naar het Slingeland Ziekenhuis in
Doetinchem. In bijlage 12 is het verslag van dit referentiebezoek te vinden. Het
Slingeland ziekenhuis was erg tevreden met de voortgang van het project. Daarnaast zijn
diverse mogelijkheden van Clinical Assistant besproken.
Naast het referentiebezoek is er ook contact gezocht met klinisch fysicus Becht in het
Gelre Ziekenhuis te Apeldoorn, en is er overlegd hoe zij de verslaglegging van beelden
die gemaakt worden op de poli’s gaan aanpakken.
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HOOFDSTUK 6.

ZIEKENHUISBREDE BEELDOPSLAG ELKERLIEK ZIEKENHUIS

Na de verschillende productpresentaties en referentiebezoeken kan de definitieve
configuratie van beide leveranciers worden bepaald. In dit hoofdstuk zal, naast de
uiteindelijke leverancierskeuze, ook de volgende stap, de implementatie verder worden
toegelicht.

6.1

Opdrachtverstrekking leverancier

De voorkeur van de projectgroep ging uit naar het beeldopslagsysteem van Alphatron,
JiveX. Dit systeem is namelijk erg flexibel en eenduidig interpreteerbaar. Daarnaast heeft
Alphatron al veel ervaring met het implementeren van een ziekenhuisbreed
beeldopslagsysteem.
De projectgroep ‘Elkerliek Digitaal’ heeft bovendien ervoor gezorgd dat verslaglegging en
het maken van beelden in separate systemen zou gaan plaatsvinden, waardoor de
verslaglegging van RVC (waarmee het zich met name profileerde) niet een
doorslaggevend aspect was om voor het systeem van RVC te kiezen.
Het keuzevoorstel is voor de eindonderhandelingen toegelicht aan een delegatie van de
Medische Staf en in de vorm van een business case ook aan de Raad van Bestuur, zodat
deze ook betrokken zijn geweest bij de leverancierskeuze. Voordeel van deze aanpak was
dat ook zij achter de keuze stonden. Nadat er met alle betrokkenen was gesproken, is
eind februari Alphatron als leverancier van het ziekenhuisbrede beeldopslagsysteem naar
voren geschoven.

6.1.1 JiveX
Het ziekenhuisbrede beeldopslagsysteem van Alphatron is JiveX. JiveX is één web-based
softwareplatform voor acquisitie, distributie en archivering van medische beelden van
vrijwel iedere modaliteit. Het systeem kent drie verschillende modules (ook wel clients
genaamd): acquisitie client, review client en web client. De verschillende modules zullen
hieronder kort worden toegelicht, en zijn schematisch weergegeven in figuur 1.
Met de acquisitie client van JiveX kunnen beelden, van bijvoorbeeld een ‘live-beeld’ van
een onderzoek worden vastgelegd. Hiertoe wordt eerst een patiënt op de werklijst
toegevoegd, middels het doorsturen van een patiënt vanuit een planningssysteem.
Wanneer de patiënt wordt geselecteerd vanaf de werklijst kunnen beelden worden
gemaakt en worden toegevoegd (figuur 2). Door vervolgens de beelden te verzenden,
worden de beelden opgeslagen op de server.
De verzonden beelden kunnen vervolgens op twee manieren worden opgevraagd,
namelijk met behulp van de review client of met de web viewer. Het icoontje voor de
review client is te vinden op de desktop. Met behulp van deze client kunnen de beelden
nog worden bewerkt of kan er eventueel nog tekst bij de beelden worden getypt (figuur
3). Wanneer de beelden echter worden opgevraagd met behulp van de webviewer via het
EPD, dan krijgt men het scherm zoals te zien is in figuur 4. Met deze webviewer zijn
beelden alleen te bekijken, beelden kunnen niet worden bewerkt en er kan geen tekst
worden toegevoegd.
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Fig. 1: Verschillende clients van JiveX

Fig. 2: De acquisitie client van JiveX; met behulp van de knoppen in de onderbalk kunnen er
beelden worden gemaakt en worden verzonden naar de server
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Fig. 3: De review client van JiveX; in de bovenbalk zijn verschillende mogelijkheden te vinden om
het beeld te bewerken en tekst toe te voegen

Fig. 4: De web client van JiveX; in de bovenbalk zijn mogelijkheden te vinden om door de beelden
heen te scrollen en om in en uit te zoomen op het beeld
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6.2

Implementatie

Nu de definitieve leverancier van het beeldopslagsysteem gekozen is, kan de
implementatie van start gaan. Bij de implementatie van JiveX kunnen een aantal fasen
worden onderscheiden. Zo zal er begonnen worden met de implementatie van het
zogenaamde ‘centrale deel’, vervolgens zal de uitrol naar de eerste afdelingen
plaatsvinden. In het Elkerliek ziekenhuis zullen dat de Gynaecologie en Plastische
chirurgie zijn. Beide fasen zijn opgenomen in het projectplan (bijlage 2).
6.2.1 Centrale deel
In het projectplan is er een periode van drie maanden opgenomen voor de implementatie
van het centrale deel. Het centrale deel kan verdeeld worden in zes onderdelen, namelijk
het realiseren van de ICT-infrastructuur, het inventariseren van de benodigde hardware,
de benodigde opslagcapaciteit en de bouwkundige voorzieningen, het koppelen van
testmodaliteiten en het volgen van technische en functionele training.
ICT-infrastructuur
Tijdens de implementatie van het centrale deel wordt met name de ICT-infrastructuur
voor het systeem gerealiseerd (figuur 5). In deze figuur zijn onder andere de
verschillende benodigde softwarekoppelingen weer gegeven, die nodig zijn om data
(zwarte pijlen) en beelden (rode pijlen) te kunnen verzenden en te ontvangen. Door
middel van HL7-berichten (Health Level 7) wordt er data tussen de informatiesystemen
(zoals het ZIS, het planningssysteem en de JiveX database) uitgewisseld. HL7 is een
internationale standaard voor elektronische uitwisseling van medische, financiële en
administratieve gegevens tussen verschillende zorginformatiesystemen. Met behulp van
deze berichten worden bijvoorbeeld patiëntgegevens uit het ZIS opgehaald en
opgeslagen op de JiveX-server. De beelden worden middels een andere standaard
uitgewisseld, namelijk DICOM. Naast het realiseren van de koppelingen tussen
informatiesystemen is in figuur 5 ook het SAN (Storage Area Network) te vinden, wat de
opslag van beelden waarborgt. Via een webviewer zijn de beelden in het EPD op te
vragen.
In figuur 5 is weergegeven dat er een onderscheid gemaakt wordt in een DICOM en nietDICOM modaliteit. Bij een niet-DICOM modaliteit zijn er een aantal extra stappen nodig
om de beelden conform DICOM op te slaan en te distribueren.
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Fig. 5: Benodigde ICT-infrastructuur voor de implementatie van JiveX. De zwarte pijlen geven
de benodigde koppelingen aan voor de datastroom van het ZIS/EPD/Planningssysteem naar
de JiveX database aan en van de JiveX database naar de modaliteit en het ZIS/EPD. De rode
pijlen geven de benodigde koppelingen aan om beelden te kunnen verzenden en ontvangen.
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Benodigde hardware
Tijdens de implementatie van het centrale deel wordt de eerste modaliteiteninventarisatie (bijlage 5) opnieuw onder de loep genomen. Het aantal modaliteiten
bepaalt namelijk ook de benodigde hardware, zoals PC’s, framegrabbers en galvanische
scheidingen (figuur 6). Deze hardware is nodig om beelden vast te leggen en (in het
geval van beelden afkomstig van een niet-DICOM modaliteit) om deze beelden om te
zetten naar DICOM-formaat.
In hoofdstuk 3 is al beschreven dat DICOM een standaard is die beschrijft hoe medische
beeldinformatie dient te worden opgeslagen, uitgewisseld en geprint dient te worden.
Veel apparatuur buiten de Radiologie zijn echter niet in staat om volgens deze standaard
te communiceren. Bij een niet-DICOM modaliteit, moet het beeld daarom worden
omgezet naar DICOM-formaat. Het ‘DICOM’ maken van beelden is een combinatie van
het grabben van het ‘live-beeld’ door de framegrabber en ‘werklijst-infomatie’ in de
DICOM header. Het trigger-signaal voor het grabben van het ‘live-beeld’ wordt
bijvoorbeeld verkregen door het indrukken van een voetpedaal. De scoopknop-interface
(SKI) zorgt er vervolgens voor dat dit trigger-signaal aan de PC wordt doorgegeven en
het signaal galvanisch wordt gescheiden. De galvanische scheiding dient als
veiligheidsmaatregel, ter voorkoming van mogelijk onveilige stromen tussen
verschillende spanningsbronnen en de patiënt.

PC
SKI /
galvanische
scheiding

Voetpedaal

Framegrabber
Live-beeld

Triggersignaal

Galvanische
scheiding
Niet-DICOM
Modaliteit

Fig. 6: Benodigde hardware en bekabeling. Rechts is de hardware weergegeven, die nodig is voor
de datastroom (beelden): de framegrabber (groen) is ingebouwd in de PC en is galvanisch
gescheiden met de modaliteit (rood). Links is de hardware weergegeven, die nodig is voor het
trigger-signaal: voetpedaal (oranje) en de SKI (rood), die tevens dient als galvanische scheiding.

Benodigde opslagcapaciteit
Om een inschatting te kunnen maken van de benodigde opslagcapaciteit is het van
belang om een aantal aspecten te weten.
Ten eerste, is de soort modaliteit van belang. In paragraaf 4.2 is al genoemd dat de
modaliteiten verdeeld kunnen worden in een vijftal hoofdcategorieën. Elke modaliteit
produceert andere beelden, bijvoorbeeld een echo-beeld, een digitale foto of een scopiebeeld. Er is echter in essentie niet veel verschil tussen deze beelden. Veel van deze
beelden zijn namelijk gemaakt door een niet-DICOM modaliteit, dat wil zeggen dat de
modaliteit niet DICOM compatibel is. Het ‘DICOM’ maken van deze beelden is een
combinatie van het grabben van het ‘live-beeld’ door de framegrabber en ‘werklijstinfomatie’ in de DICOM header. Er zijn verschillende soorten framegrabbers op de markt,
bijvoorbeeld om HD-beelden te grabben. Tijdens dit project zullen echter overal dezelfde
‘standaard’ framegrabbers worden gebruikt, zodat voor ieder beeld dat met de
framegrabber wordt vastgelegd dezelfde hoeveelheid opslagcapaciteit (ongeveer 900 kB)
kan worden gehanteerd. De opslagcapaciteit voor een DICOM-modaliteit zit tussen de
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300 kB tot 3 MB. Daarnaast kan de opslagcapaciteit voor een digitale foto inclusief
DICOM-header geschat worden op 100 kB tot meerdere MB’s.
Voor het berekenen van de opslagcapaciteit is als tweede het aantal beelden per
onderzoek van belang. Zo heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg van een aantal
ingrepen geëist, dat er een bepaald beeld moet worden vastgelegd, een zogenaamd
‘critical view’. Bijvoorbeeld om te laten zien dat een sterilisatie goed gelukt is of dat een
bloedvat goed is gesealed.
Op basis van het aantal te koppelen modaliteiten, het aantal beelden per onderzoek en
ervaringen van andere ziekenhuizen, is er besloten om een opslagcapaciteit van 1 TB per
jaar te hanteren. Hierbij is op te merken dat in eerste instantie alleen beelden worden
opgeslagen. In een later stadium zal gekeken worden of er ook behoefte is aan het
opslaan van filmpjes (van bijvoorbeeld een ingreep op de OK).
Bouwkundige voorzieningen
Naast de inventarisatie van de benodigde hardware is het ook van belang in welke
ruimten de modaliteiten staan, om te inventariseren of er nog een aantal bouwkundige
voorzieningen moeten worden getroffen. Onder bouwkundige voorzieningen vallen, het
trekken van kabels van de PC naar de modaliteit over het plafond of het plaatsen van een
extra meekijkmonitor.
Koppelen testmodaliteiten
Gedurende de implementatie van het centrale deel zullen ook een tweetal
testmodaliteiten gekoppeld worden om zo te testen of de diverse koppelingen werken. De
twee modaliteiten die hiervoor gebruikt gaan worden, zijn een echo (Gynaecologie) en
een digitale camera (Plastische chirurgie).
Technische en functionele training
In de laatste weken van de implementatie van het centrale deel worden de technische en
functionele training gegeven aan twee personen van de ICT afdeling en twee personen
van applicatiebeheer.

6.2.2 Uitrol
Wanneer het centrale deel is geïmplementeerd, moet de ‘uitrol’ plaatsvinden van het
beeldopslagsysteem. Bij deze uitrol wordt bij elke afdeling hetzelfde stappenplan
gehanteerd, zie figuur 7:
•
Werkgroep samenstellen:
Naast de projectgroep, zal de werkgroep voor de implementatie van JiveX op de
afdeling ook een medisch specialist, afdelingshoofd en een key-user bevatten. Een
key-user is een persoon, die het eerste aanspreekpunt wordt op de afdeling bij
mogelijke problemen of vragen.
•
Kick-off meeting:
Tijdens deze vergadering zijn alle betrokkenen erbij en wordt er, na een introductie
van het project, meer ingegaan op de implementatie op de afdeling.
•
Inventarisatie:
Tijdens de inventarisatie zal er voor de laatste keer alle ruimten met modaliteiten
worden langs gelopen.
•
Technische voorbereiding:
Tijdens de technische voorbereiding zullen de benodigde bouwkundige veranderingen
aan de ruimten worden gerealiseerd.
•
Implementatie:
De modaliteiten worden gekoppeld aan de hardware en de software wordt
gedistribueerd op de PC’s. Daarnaast wordt er meerdere malen getest om er zeker
van te zijn dat bij de ‘live’ datum alles voorspoedig verloopt.
•
Applicatietraining:
In de laatste weken voordat er met JiveX op de afdeling zal worden gewerkt, worden
alle gebruikers getraind en zal applicatiebeheer ervoor zorg dragen dat bij alle PC’s
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•

•

een verkorte handleiding komt te liggen (bijlage 13), waarop de nieuwe werkwijze en
de noodprocedures worden uitgelegd.
Live!:
Op de dag dat er ‘live’ gegaan wordt met JiveX wil dat zeggen dat in één keer alle
beelden digitaal zullen worden opgeslagen. Het is dus niet zo dat er een bepaalde
periode nog dubbel wordt gewerkt (dat wil zeggen naast het digitaal opslaan ook de
beelden nog printen). Om in de rest van het ziekenhuis te laten weten dat het project
binnenkort ‘live’ gaat, is er ook een nieuwsbrief opgesteld (bijlage 14).
Nazorg:
Tijdens de nazorg zullen de problemen die niet voorzien waren, voor de ‘live’ datum
worden opgelost en zullen mogelijke wensen die hierbij naar voren komen zo spoedig
mogelijk worden doorgevoerd.

Fig. 7: Projectplan – Uitrol Gynaecologie en Plastische chirurgie
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HOOFDSTUK 7.

NAZORG

Op maandag 20 juli 2009 zijn Gynaecologie en Plastische chirurgie ‘live’ gegaan met
JiveX. Op deze afdelingen worden dus alle beelden digitaal opgeslagen en zijn de beelden
vanuit het EPD middels een webviewer te benaderen. In de laatste fase van het project,
de nazorgfase, zullen de ‘puntjes op de i’ worden gezet.

7.1

Puntjes op de i

Als de afdeling eenmaal werkt met JiveX kan er altijd een aantal aspecten naar voren,
waar in eerste instantie niet meteen aan gedacht was. Gelukkig bleek dit voor de
afdelingen Gynaecologie en Plastische chirurgie dit maar voor een klein aantal punten het
geval te zijn, de zogenaamde ‘puntjes op de i’. Een aantal voorbeelden:
• Mogelijkheid om DVD’s te branden
• In de web en de review client datum aanpassen in Nederlandse stijl (wordt nu in
Amerikaanse stijl weergegeven)
• Bij openen van de acquisitie module cursor direct bij ‘patiënt ID’
• Daarnaast moest er ook aandacht worden besteed aan informatiebeveiliging. Zo
waren de accountgegevens om in te loggen in JiveX gemakkelijk te raden, en
moesten deze daarom worden aangepast.

7.2

De volgende afdeling…!

Beelden worden succesvol digitaal opgeslagen op de afdelingen Gynaecologie en
Plastische chirurgie, waardoor geconcludeerd kan worden dat de projectdoelstelling van
de projectgroep ‘Ziekenhuisbrede beeldopslag’ is behaald. In het Elkerliek ziekenhuis is
nu namelijk een centraal georganiseerd digitaal archiverings- en distributiesysteem voor
allerlei soorten niet-radiologische beelden geïmplementeerd, inclusief opnamestations op
de gewenste werkplekken. Daarnaast is dit systeem gekoppeld aan het EPD, en kunnen
de beelden middels een webviewer worden geraadpleegd. De beheerders van het
systeem en de gebruikers op de afdelingen zijn getraind. Daarnaast heeft de visie van de
projectgroep ‘Elkerliek Digitaal’ er uiteindelijk toe geleid dat verslaglegging en het maken
van beelden in separate systemen zal gaan plaatsvinden.
De eerste afdelingen van het Elkerliek werken nu met JiveX, maar zoals in het
projectplan (bijlage 2) staan er nog een heel aantal afdelingen op het programma. Dus
op naar de volgende!
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HOOFDSTUK 8.

SLOTOPMERKINGEN

In het afgelopen jaar zijn er grote stappen gezet om niet-radiologische beelden digitaal
op te slaan. Er is uiteindelijk gekozen om één ziekenhuisbreed beeldopslagsysteem aan
te schaffen, namelijk JiveX van Alphatron. Diverse ziekenhuizen hadden al ervaring met
de implementatie van JiveX op een aantal afdelingen. Het was erg leerzaam om te zien,
hoe zij de implementatie hadden aangepakt.
De implementatie van het centrale deel liep voorspoedig. Dit komt met name door het
feit dat iedereen erg hard heeft gewerkt om de gestelde deadlines te halen. Als
projectleider heb ik echter wel geprobeerd om deze deadlines haalbaar te maken, en
mogelijke voorziene problemen van te voren te tackelen. Onze wekelijkse
projectgroepvergaderingen hebben hiertoe een zeer nuttige bijdrage geleverd.
De uitrol van JiveX naar de Gynaecologie en de Plastische chirurgie was spannend, niet
alleen voor de projectgroep, maar ook voor de afdelingen. De specialisten moesten hun
werkwijze gaan veranderen en ook de poli-assistenten moesten worden getraind. Ik heb
hierbij wel geleerd, dat het erg van belang is dat, ook als projectleider, je de eerste
dagen ‘gezien’ wordt. De mensen die voor het eerst gaan werken met JiveX, moeten
weten dat ze bij problemen bij je terecht kunnen en niet het gevoel moeten hebben dat
ze geen ondersteuning krijgen.
Een jaar later kijk ik trots terug op het resultaat, ik vond het super leuk om te doen. En
hopelijk volgen er nog meer van dit soort projecten!
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