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Plan van Aanpak
Project Ziekenhuisbrede beeldopslag

2

1. Inleiding
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 gemaakt of wordt de beeldinformatie helemaal niet vastgelegd.
Het digitaal opslaan van beelden is een belangrijke stap op weg naar ‘Elkerliek Digitaal’,
zoals is voorgenomen op 9-9-2009.
In onderstaande tabel is een opsomming gemaakt van de specialismen in huis waarvoor
beeldopslag interessant zou kunnen zijn, inclusief een globale specificatie. De afdelingen
waar al een beeldopslagsysteem (dedicated systeem) zijn geïmplementeerd, zijn uit deze
lijst weg gelaten (radiologie, oogheelkunde en cardiologie).
Specialisme
Chirurgie
Dermatologie
Gynaecologie
Interne Geneeskunde
Kaakchirurgie
Kinderartsen
KNO
Longartsen

Neurologie
Orthopedie
Pathologie
Plastische chirurgie
SEH
Urologie

Mogelijke toepassingen
Endoscopie op de OK
Foto’s van huidafwijkingen van
patiënten
Endoscopie op de OK / poli
Echo’s op de poli / verloskamer
Scopieën interne behandelkamer
Doorlichtsysteem röntgen
Digitale foto’s
Scopieën
Endoscopie op de OK / poli
Digitale foto’s
Bronchoscopieën op de interne
behandelkamer
Doorlichtsystemen röntgen
Duplex-beelden echo
Endoscopie op de OK
Microscopie
Digitale foto’s van patiënten
Digitale foto’s
Endoscopie op de OK
Scopieën op de poli
Echo’s op de poli

Huidige status
Wens geuit

Wens geuit

Wens geuit

Globaal komt het er dus op neer dat we op zoek zijn naar een systeem waarin
scopiebeelden, echobeelden, microscoopbeelden en digitale foto’s opgeslagen kunnen
worden.
Modaliteiten
die
‘meetresultaten’
produceren
(zoals
ECGs,
EEGs,
longfunctiemetingen) zullen hierbij worden uitgesloten. Deze meetdata wordt of zal
worden opgeslagen in dedicated systemen.
De voorkeur gaat uit naar een generiek systeem voor opslag en distributie van beelden
i.p.v. allemaal losse toepassingen per specialisme aangezien dit een aantal voordelen
met zich meebrengt:
1. Er hoeft maar één keer hardware te worden aangeschaft (servers / opslagcapaciteit /
backup) in plaats van per toepassing aparte hardware te kopen, hetgeen een
aanzienlijke kostenbesparing met zich meebrengt
2. Er hoeft maar één systeem beheerd te worden
3. Er is voor de verschillende toepassingen in huis naast PACS slechts één user-interface
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.
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4. Koppelingen aan andere informatiesystemen hoeven slechts eenmaal gemaakt te
worden. Ook dit zal een aanzienlijke kostenbesparing met zich mee brengen t.o.v. het
maken van dergelijke koppelingen per toepassing. Koppelingen maken is vaak lastig,
tijdrovend en (dus) duur. Gedacht kan worden aan de volgende koppelingen:
a. Met MCS Mediplan voor planningsinformatie
b. Met het ZIS voor patiënteninformatie
c. Met Info-Patiënt om te kunnen doorklikken voor het bekijken van de beelden
(conform PACS)
d. Module Specialist
Uiteraard heeft het ook nadelen om een generiek systeem aan te schaffen. De
belangrijkste nadelen zijn:
1. Vaak hebben dedicated oplossingen extra functionaliteiten, die voor de betreffende
toepassing nodig/wenselijk kunnen zijn en die niet in een generiek systeem aanwezig
zijn.
2. Er dient eenmalig een grotere investering gedaan te worden
In de ICT-begroting van 2008 is een budget gereserveerd voor een ziekenhuisbreed
opslagsysteem t.b.v. beelden, er is echter een aanvraag gedaan om dit budget mee te
nemen naar 2009. Daarnaast is in de medische investeringen voor 2009 ook een budget
gereserveerd. De tijd is nu dan ook aangebroken om het aanschaftraject voor een
dergelijk systeem vorm te gaan geven. In dit document wordt het plan van aanpak
verder toegelicht.

2. Projectinhoud
Doelstelling:
De doelstelling van het project is het realiseren van een ziekenhuisbrede digitale
archivering en distributie van beelden buiten de radiologie, gekoppeld aan het EPD.
Kwaliteitseisen:
De eisen die aan het eindresultaat gesteld worden, zullen door de werkgroep opgesteld
dienen te worden. Er dient een degelijk programma van eisen (PvE) te worden opgesteld,
waarin o.a. de volgende aspecten die hierin een rol zullen spelen:
•
•

Functionele eisen, zoals goede inventarisatie werkplekken, benodigde beeldkwaliteit,
bedieningsgemak, beschikbaarheid beelden, bekijkstations, koppeling EPD,
toegangsbeveiliging
Technische eisen zoals benodigde infrastructuur (servers / databases / opslag),
koppelingen, eisen aan opnamestations, gebruik van open standaarden (DICOM, HL7,
IHE)

Resultaat
Opgeleverd wordt:
• Centraal georganiseerd digitaal archiverings- en distributiesysteem voor allerlei
soorten beelden in het ziekenhuis (endoscopie, microscopie, echoscopie, digitale
foto’s) inclusief koppelingen van modaliteiten en opnamestations op de gewenste
werkplekken.
• Uitgezocht zal moeten worden of ook de verslaglegging een onderdeel moet zijn van
dit systeem, of dat verslaglegging erbuiten moet worden gehouden en in het
EMD/EPD zal moeten worden geregeld.
• Raadpleegfunctionaliteit van de beelden middels een webviewer, gekoppeld aan het
EPD
• Opleiding/instructie gebruikers/beheerders van het systeem
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3. Planning
De belangrijkste mijlpalen met bijbehorende data zijn:
Fase
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11

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
Eindonderhandelingen met leveranciers
Opdrachtverstrekking leveranciers
Voorbereiden implementatie + instellen
werkgroepen implementatie
Uitvoering implementatie (incl. opleiding /
instructie / beheer)
Operationeel voor alle afdelingen
Nazorg

Startdatum

Einddatum

1-9-2008

1-10-2008

1-10-2008

1-1-2009

1-11-2008

15-2-2009

15-2-2009
1-3-2009
1-3-2009
1-3-2009
1-5-2009
1-5-2009

1-6-2010

1-6-2010

1-6-2010
1-9-2010

Als mogelijke leveranciers kunnen genoemd worden:
Alphatron
•
E.Novation
•
Olympus
•
RVC
•

4. Organisatie
Het project zal worden uitgevoerd middels een projectgroep “Ziekenhuisbrede
beeldopslag”. Deze projectgroep bevat in ieder geval de volgende vertegenwoordigers:
Samenstelling projectgroep:
Samenstelling
S. Aarnink

Functie
Klinisch fysicus i.o.

H. Bonten

Hoofd Inkoop

M. van Ham

Instrumentatietechnicus

P. van de Heuvel Applicatiebeheerder

Rol / Taak
Projectleider, overkoepelende functie in de
projectgroep. Acceptatie beeldkwaliteit
Zal met name bij de onderhandelingen
een actieve rol gaan spelen. Met behulp
van notulen zal hij op de hoogte worden
gehouden van de stand van zaken.
Technisch beheer medische applicaties.
Het beschikbaar stellen van medische
beelden aan de applicatie.
Applicatiebeheerder vanuit DPZ. Het
implementeren van het systeem op
afdelingsniveau. Het beheren van de
applicatie. Het ondersteunen en opleiden
van de mensen op de werkvloer.
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J. op ’t Hoog

Sectorhoofd DPZ

W. Donkers

Vertegenwoordiger ICT

Medische
specialist

Bijv. internist/KNO-arts/
Gynaecoloog

Samenstellen van de diverse werkgroepen
op de werkvloer. Coördinerende taak.
Aanstellen van Keyusers
Technisch ICT koppelingen/
Netwerk en systeembeheer
Workflow
eisen;
verwachtingen
ten
aanzien van het systeem uitspreken
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Decentraal
Afdeling Gynaecologie
Werkgroep samenstellen
Kick-of meeting
Inventarisatie
Technische voorbereiding
Implementatie
Applicatietraining
Nazorg
Afdeling Plastische Chirurgie
Werkgroep samenstellen
Kick-of meeting
Inventarisatie
Technische voorbereiding
Implementatie
Applicatietraining
Nazorg
Fase 2
Afdeling OK
Werkgroep samenstellen
Kick-of meeting
Inventarisatie
Technische voorbereiding
Implementatie
Applicatietraining
Nazorg
Fase 3
Afdeling Pathologie
Werkgroep samenstellen
Kick-of meeting
Inventarisatie
Technische voorbereiding
Implementatie
Applicatietraining
Nazorg
Afdeling SEH en wondverpleegkundigen
Werkgroep samenstellen
Kick-of meeting
Inventarisatie
Technische voorbereiding
Implementatie
Applicatietraining
Nazorg
Fase 4
Afdeling Interne Geneeskunde
Werkgroep samenstellen
Kick-of meeting
Inventarisatie
Technische voorbereiding
Implementatie
Applicatietraining
Nazorg
Afdeling Kinderafdeling
Werkgroep samenstellen
Kick-of meeting
Inventarisatie
Technische voorbereiding
Implementatie
Applicatietraining
Nazorg

Centraal
Projectplan maken
Inventarisatie benodigde hardware
Inventarisatie modaliteiten
Inventarisatie koppelingen
Inventarisatie ruimten
Implementatie
Koppeling testmodaliteiten
Technische training
Functionele training

45

41

40

37

36

33

32

27

23

19

14

10 2009

november

46

oktober

december

49

september

50

augustus

januari
2010
1

juli

februari

5

juni

6

mei

maart

9

april

april

13

maart

mei

18

42

39

38

35

34

31

30

29

28

26

25

24

22

21

20
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17

16

15

13

12

11
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Fase 5
Afdeling KNO
Werkgroep samenstellen
Kick-of meeting
Inventarisatie
Technische voorbereiding
Implementatie
Applicatietraining
Nazorg
Afdeling Neurologie
Werkgroep samenstellen
Kick-of meeting
Inventarisatie
Technische voorbereiding
Implementatie
Applicatietraining
Nazorg
Fase 6
Afdeling Urologie
Werkgroep samenstellen
Kick-of meeting
Inventarisatie
Technische voorbereiding
Implementatie
Applicatietraining
Nazorg
Afdeling Kaakchirurgie
Werkgroep samenstellen
Kick-of meeting
Inventarisatie
Technische voorbereiding
Implementatie
Applicatietraining
Nazorg
Afdeling Dermatologie
Werkgroep samenstellen
Kick-of meeting
Inventarisatie
Technische voorbereiding
Implementatie
Applicatietraining
Nazorg
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Elkerliek Ziekenhuis Helmond-Deurne

Programma van eisen:
Ziekenhuisbrede beeldopslag van beelden
buiten de radiologie
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1.

Inleiding

Sinds 2003 beschikt het Elkerliek Ziekenhuis te Helmond/Deurne over een PACSsysteem voor opslag en distributie van radiologische beelden. Voor opslag van de
beelden wordt gebruik gemaakt van een SAN (HP EVA-5000). Het betreft een
PACS van de firma Philips. Er is binnen het ziekenhuis de wens om ook nietradiologische beelden (zoals endoscopie, microscopie echoscopie en digitale
camerabeelden) ziekenhuisbreed te gaan opslaan en distribueren, op een
dusdanige manier dat eenvoudige raadpleging vanuit het Elektronisch Patiënten
Dossier mogelijk is.
Op grond van het voornoemde wordt de leverancier verzocht om een voorstel uit
te brengen voor de aanschaf en onderhoud van een dergelijk systeem inclusief
installatie en opleiding van de gebruikers/technici.
Dit programma van eisen geeft de nodige gegevens om een offerte samen te
kunnen stellen voor een totale realisatie van het project.
De opbouw van het programma van eisen is als volgt:
In hoofdstuk 2 zijn de technische / ICT eisen geformuleerd waaraan het te
leveren systeem moet voldoen.
In hoofdstuk 3 zijn de functionele- en gebruikerseisen geformuleerd waaraan het
te leveren systeem moet voldoen.
Hoofdstuk 4 gaat in op de onderwerpen die met het beheer en het onderhoud
van het systeem te maken hebben. De mate waarin de leverancier in staat is om
te reageren bij storingen en de vormen van onderhoudscontracten voor hardware
en software komen in dit hoofdstuk aan de orde.
Hoofdstuk 5 tenslotte geeft een overzicht van de algemene eisen en vragen aan
de leverancier en aan de offerte. Het betreft o.a. de totale kosten van het project
en of de financiële afhandeling is af te stemmen op de wensen van het Elkerliek
Ziekenhuis.
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Informatiebeleid en informatie-infrastructuur

2.

Binnen het Elkerliek Ziekenhuis wordt gebruik gemaakt van een Elektronisch
Patiënten Dossier, ontwikkeld door de firma MCS (Medical Computer Support
BV). In de module "Info Patiënt” zijn voor alle specialisten patiëntgegevens
beschikbaar, zoals afspraken, laboratorium-uitslagen, radiologie-uitslagen, OKverslagen, pal-uitslagen, poli- en ontslagbrieven.
Verder wordt in het Elkerliek Ziekenhuis gebruikt gemaakt van een door MCS
ontwikkelde module "Specialist". Dit pakket kan door alle specialismen gebruikt
worden voor de basisopzet van de gegevens van een Elektronisch Patiënten
Dossier. Tevens is er de mogelijkheid om per specialisme de specifieke zaken van
dat specialisme op te slaan, zoals medicatie, therapieën, ontslagbrieven,
allergieën etc.
Als afsprakensysteem binnen de polikliniek is ziekenhuisbreed gekozen voor het
pakket Mediplan, ontwikkeld door de firma MCS, samen met het Elkerliek
Ziekenhuis.
Op de operatiekamers wordt gebruik gemaakt van het door ChipSoft ontwikkelde
planningspakket CS-OK. Verslagen die binnen de OK gemaakt worden, worden
opgeslagen in MCS.
2.1.

Eisen aan PC Hardware / software; De software moet om kunnen gaan
met de volgende standaarden in het ziekenhuis
2.1.1. Processor, geheugen, harddisk?
2.1.2. Monitor en videokaart (resolutie)?
2.1.3. Minimaal OS level: Win XP SP2 NL
2.1.4. RES powerfuse als windows schil?
2.1.5. Als virusscanner wordt standaard Sophos gebruikt, de software moet
hiermee kunnen omgaan
2.1.6. Als het netwerk / server acuut niet beschikbaar is, wat betekent dit
voor het systeem (noodscenario)?
2.1.7. Kan de software ook onder Citrix draaien?
2.1.8. Kan de software ook op een Thin-client draaien?

2.2.
Server
2.2.1. Hoe is de serverconfiguratie van het systeem? Graag een schematische
tekening bijvoegen en minimale servereisen. Standaard is Win 2003
server en SQL 2005 als database.
2.2.2. Draait er specifieke software op de server?
2.2.3. Wat is de serverbelasting voor deze software?
2.2.4. Kan deze software op een bestaande server worden geïnstalleerd?
2.2.5. Kan de software ook onder VM-ware ESX virtuele server draaien?
2.2.6. Ondersteunt het systeem clustering op de server (zowel voor data,
applicatie)?
2.2.7. Wordt mbt. de beschikbaarheid een single- of een clusterserver vereist?
2.2.8. De leverancier geeft aan welke noodscenario’s er zijn in het geval van
het niet beschikbaar zijn van de server(s), databases en/of
koppelingen.
2.3.
Opslag
2.3.1. De data dient opgeslagen te worden op het HP-SAN (EVA 5000).
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2.3.2. Kunt u enige indicatie geven van de verwachte jaarlijkse
opslagcapaciteit
bij
een
ziekenhuisbreed
systeem
met
een
implementatie zoals weergegeven in hoofdstuk 4?
2.4.
Netwerk
2.4.1. Het systeem dient aan te sluiten op Windows 2003 domains en validatie
2.4.2. Kan het systeem zich conformeren aan het Elkerliek domain?
2.4.3. Wat is de vereiste netwerkcapaciteit: 10 / 100 MB / half / full duplex?
2.4.4. Wat is de geschatte netwerkbelasting?
2.5.
Archivering / Backup
2.5.1. Backup loopt bij voorkeur via het SAN en HP-Dataprotector. Is er verder
nog specifieke software vereist?
2.6.
Database
2.6.1. Welke database wordt er gebruikt, zkh. Standaard is MS-SQL-2005
2.6.2. Wordt er binnen de database gewerkt met een single login?
2.6.3. Worden gebruikers gevalideerd via de Active Directory?
2.6.4. Voldoen aan internationale standaarden:
• IHE
• HL7
• ODBC
• DICOM
• JPEG
• XMLM
• MPEG(4)
2.7.
Data naar/van buiten
2.7.1. Er dient een NAW/ ZIS link gerealiseerd worden (bijv. via HL-7
koppeling).
2.7.2. Is een update van NAW gegevens, mn achternaam, achteraf mogelijk?
2.8.
Licenties
2.8.1. Wordt er een licentie beleid toegepast:
2.8.2. Op PC eigenschappen (serienummers, MAC adressen)
2.8.3. Via een licence manager
2.8.4. USB key/dongle
2.8.5. Kan, bij uitval van het systeem, een willekeurige PC ingezet worden die
voldoet aan de eisen
2.9.
Support
2.9.1. Hoe
wordt
er
een
remote
verbinding
gelegd
(VPN
is
ziekenhuisstandaard)?
2.9.2. Welke remote support faciliteiten (voor interne technici en leverancier)
zijn mogelijk
2.9.3. Welke software wordt hierbij gebruikt
2.9.4. Kunnen de servicepacks en hotfixes van op het systeem aanwezige van
(met name) Microsoft door een technicus worden geïnstalleerd?
2.9.5. Technici uit het eigen ziekenhuis moeten in staat zijn om:
• Informatie mbt. configuratie en storingen uit te lezen.
• Storingen te lokaliseren en op te lossen.
• Het systeem opnieuw te kunnen installeren.
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2.10.
Werkplekanalyse
2.10.1.
Wat is er naast PC/ toetsenbord / muis / barcode scanner / TFT
monitor op de werkplek nodig en welke faciliteiten zijn er nodig. Graag
opnemen in de offerte
2.11.
Mee te leveren
2.11.1.
Database model documentatie
2.11.2.
(Her) installatiedocumentatie
2.11.3.
(Her) installatiesoftware
2.11.4.
Systeembackup
2.11.5.
Service documentatie
2.11.6.
Dicom conformance statement (indien van toepassing)
2.11.7.
Alle documentatie ook elektronisch
2.12.

Het systeem dient te voldoen aan onderstaande wetgeving
• NEN 7511
• NEN 3410 / IEC60601
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3.

Functionele / gebruikerseisen

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.

3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.

3.19.
3.20.
3.21.
3.22.

3.23.

3.24.

Eenvoudige koppeling met acquisitie apparatuur (bijvoorbeeld
gebruikmakend van knop op scopen, of voetpedaal, videograbber,
framegrabber)
Systeem moet kunnen werken met acquisitie van informatie via
werklijsten (vanuit planningssyteem MCS-Mediplan (polikliniek) of CSOK (Operatie-afdeling) of een andere eenvoudige manier om de
patiëntgegevens te selecteren, maar ook ad-hoc (bv voor de SEH). Dan
moet gesignaleerd worden dat de patiëntengegevens nog toegevoegd
kunnen worden
geschikt voor zowel maken van opnamen als voor maken van video’s
Beelden bekijkapplicatie starten vanuit het EPD van de firma MCS
Beelden moeten binnen enkele seconden op scherm staan
Eenduidige identificatie van de Patiënt
Hoge kwaliteit beelden ondanks data compressie
Het systeem dient gebruiksvriendelijk te zijn (weinig handelingen
gebruiker)
Werkwijze simpel en overzichtelijk
Alle gegevens worden slechts op één plaats opgeslagen
Annotaties en vrije tekst kunnen aanbrengen en opslaan op de foto (bv
met pijltjes en toelichting aangeven waar een tumor gelokaliseerd is)
Het moet mogelijk zijn om pijltje en maten in beeld aan te brengen. Bij
microscopie (in ieder geval op de pathologie) moet de maat gekoppeld
zijn aan de gebruikte vergroting.
Metingen kunnen uitvoeren op de foto
Mogelijkheid bieden om een maximum grootte/ lengte toe te staan per
te archiveren videofragment
Mogelijkheid
voor
koppeling
aan
een
ziekenhuisbreed
spraakherkenningssysteem (Speechcom)
Verslag en beelden moeten als één geheel gepresenteerd kunnen
worden
Ook verslaglegging mbv standaard sjablonen en standaard tekstblokken
dient mogelijk te zijn, bijvoorbeeld voor endoscopische onderzoeken
Foto’s, videobeelden, signalen, verslagen en andere patiënteninformatie
centraal kunnen opslaan en naslaan vanaf elke werkplek in het
ziekenhuis.
Verschillende foto’s van een patiënt naast elkaar op het beeldscherm
kunnen zetten om te vergelijken
Op details kunnen inzoomen
Onderzoeken terugzoeken op: naam van patiënt, patiëntnummer
(middels barcodescanner), geboortedatum
Het systeem moet geschikt zijn om beelden van verschillende disciplines
te bevatten. Dat wil zeggen dat op alle plekken in het systeem altijd
duidelijk is door wie (welk specialisme) wanneer welke beelden zijn
gemaakt
Het moet eenvoudig mogelijk zijn om beelden uit het systeem op te
nemen in een verslag of op te slaan ten behoeve van bijvoorbeeld
presentatiedoeleinden in Powerpoint.
Geschikt voor importeren van Cdrom met digitale beelden uit andere
ziekenhuizen
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3.25.

Zijn er mogelijkheden om via het opslagsysteem op andere locaties live
mee te kunnen kijken? Zo ja, dit in de offerte meenemen voor de OKwerkplekken.
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4.

Training, beheer en onderhoud van het systeem

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
4.19.
4.20.
4.21.
4.22.
4.23.
4.24.
4.25.

De leverancier moet bij storingen directe deskundige ondersteuning
kunnen bieden. In de offerte wordt aangegeven wat de maximale
reactietijd en oplostijd is na storingsmeldingen.
De leverancier biedt één aanspreekpunt voor alle storingen (hardware
en software). De leverancier geeft aan op welke wijze storingen aan het
systeem worden gemeld en afgehandeld.
De leverancier geeft aan hoeveel technici er in Nederland beschikbaar
zijn voor het oplossen van storingen aan het toestel.
De leverancier geeft aan hoe lang de garantie-periode is, wanneer de
garantieperiode ingaat, en wat allemaal onder de garantie valt
(storingen aan hardware en software, software-updates, software
upgrades). Garantieperiode gaat in na formele acceptatie door het
Elkerliek ziekenhuis.
De opdrachtgever heeft de vrijheid in het bepalen van de vorm en
dekking van het onderhoudscontract voor het toestel. Hiertoe wordt in
de offerte een aantal alternatieve mogelijkheden opgenomen
(preventief-, samenwerkingscontract als all-in onderhoudscontract). De
leverancier beschrijft hierin concreet de wijze van:
Preventief onderhoud
All-in onderhoud
Aanmelden en behandelen van storingen
Methoden om storingen te analyseren (remote support?)
Responstijd en oplostijd bij storingen
Updatemogelijkheden van software
Upgrademogelijkheden van software. Kunt u aangeven hoeveel updates,
upgrades wij per jaar mogen verwachten?
Software is voor de gebruiker nederlandstalig
Om de downtijd te beperken ondersteunt de leverancier het Elkerliek
ziekenhuis in het maken van een image van het besturingssysteem en
het terugzetten daarvan
Is er een noodprocedure bij uitval van het systeem?
De leverancier geeft garanties en boeteclausules aan voor de maximale
downtime van het systeem.
De leverancier verzorgt trainingen voor twee technici t.b.v. eerste-lijns
technisch support
De leverancier levert een complete set servicedocumentatie
De leverancier levert minimaal één complete Nederlandstalige
gebruikshandleid-ing
De leverancier verzorgt een uitgebreide gebruikerstraining voor de
gebruikers
Levensduur: ondersteuning minimaal 10 jaar (service, onderdelen en
software)
Kunt u de ontwikkelingen voor de komende 5 jaar aangeven?
Systeem moet betrouwbaar gebackup-ed kunnen worden. Deze
procedure moet voor acceptatie worden getest
De backup procedure moet gedocumenteerd zijn
De backup installatie maakt deel uit van de installatie
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5.
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

Eisen aan de offerte en de betaling
De offerte-opbouw moet helder zijn. Prijzen moeten per component
(software, licenties) worden aangegeven.
De leverancier geeft een betalingsschema op gerelateerd aan de
oplevering en acceptatie van de verschillende fases van de
implementatie van het systeem.
De leverancier geeft in de offerte aan hoe gewaarborgd wordt dat de
gemaakte afspraken worden nagekomen
De leverancier conformeert zich aan de algemene inkoopvoorwaarden
van de NVZ.
De offerte dient zowel de centrale componenten (excl server-hardware,
hiervan wel de specificaties opgeven), de client componenten (software,
eventuele specifieke hardware (framegrabber, voetpedaal en andere
benodigdheden), de koppelingen met andere informatie-systemen, de
implementatie, trainingen en onderhoudscontracten te bevatten,
conform de fasering zoals aangegeven in hoofdstuk 4.
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Lijst van aandachtspunten Ziekenhuisbrede beeldopslag
Privacy
•
Privacybeleid van foto’s; bijvoorbeeld plastische chirurgie foto’s
Onverwachte situaties
Hoe om te gaan met spoedpatiënten?
•
Wat te doen als Mediplan uitvalt/niet werkt?
•
Wat te doen als het opslagsysteem uitvalt/niet werkt? Lokale opslag mogelijk?
•

Hardware
•
PC integreren in toren of PC ernaast?
•
Hoeveel opslagcapaciteit schat u dat we nodig hebben?
•
Hoe gaan we om met diagnostische beelden? Moeten
beeldschermen voor aanschaffen?

we

daar

speciale

Software
Koppeling mogelijk met PALGA (Pathologie), OK-planning (Chipsoft) en Mediplan
(MCS)?
•
Hoe wordt gewaarborgd dat de beelden aan de juiste patiënt gekoppeld zijn?
•
Kunnen de framegrabbers ook worden geïmplementeerd op PC’s die werken op de
Citrix-server?
•
Hoe makkelijk is het om later licenties bij te kopen?
•
Hoe intuïtief is het programma?
•

Implementatie
Wat wordt er gedaan met (radiologische en niet-radiologische) beelden van andere
ziekenhuizen? Kunnen we deze alleen bekijken of ook opslaan?
•
Wat zijn de verschillen tussen het koppelen van een DICOM en niet-DICOM
modaliteit?
•
Tijdsinvestering applicatiebeheer gedurende installatie en operationele fase
•
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Productpresentatie Alphatron – JiveX
Harald Verloop en Patrick Zondag
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Alle modaliteiten, die op de modaliteitenlijst staan, heeft Alphatron al een keer in
andere ziekenhuizen gekoppeld.
Alphatron heeft ervaring met het koppelen van verschillende ZIS’en (Chipsoft en
Mirador).
Ze kunnen beelden (goed) distribueren en archiveren.
In het EPD kan geklikt worden naar JiveX om de beelden op te vragen middels een
webviewer.
Ze hebben ervaring met het koppelen van microscopen (oogheelkunde, OK), maar
nog niet met het koppelen van de afdeling Pathologie.
Actie Alphatron: gaat de mogelijkheden na om JiveX ook te koppelen met PALGA
Tijdens de implementatie van het centrale deel (duur: ongeveer 3 maanden), zullen
ook 2 modaliteiten worden gekoppeld, deze dienen als een soort pilot.
Cd’s kunnen centraal worden gebrand; is dit wenselijk? Of moeten we dit per afdeling
organiseren?
Er zijn geen restricties voor de softwaretoegankelijkheid van JiveX, hierdoor is het
ziekenhuis zelf in staat om het systeem verder uit te rollen.
o Het Máxima ziekenhuis implementeert het systeem grotendeels zelf
o Wanneer de implementatie grotendeels door het ziekenhuis zelf wordt gedaan,
zijn er mogelijkheden voor een korting
Tijdbesteding voor het koppelen van een niet-DICOM modaliteit, is geschat op
ongeveer 1 dag en een DICOM modaliteit op een 0,5 dag. Hierbij is ervan uitgegaan
dat dit wordt gedaan door MT en Alphatron. Daarnaast is het van belang dat er dan al
een PC (met Windows) aanwezig is en de bekabeling er al ligt.
Koppeling met PACS is mogelijk, hierdoor kunnen (bijvoorbeeld) endoscopiebeelden
en röntgenbeelden naast elkaar op het beeldscherm worden gezet.
Op sommige (diagnostische) werkplekken zal het nodig zijn om betere monitoren
(dan office-monitoren) neer te zetten, omdat het contrast hierdoor beter is. Men
moet echter wel beseffen dat bij elke handeling (van bijvoorbeeld het grabben van
een beeld) de kwaliteit van het beeld verminderd.
Alphatron heeft een 24uurs-helpdesk functie. Daarnaast lossen ze problemen binnen
een gestelde termijn op.
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Productpresentatie RCV – Clinical Assistant
Hans Hagoort

De firma RVC bestaat uit 15 personen. Ze zijn niet alleen actief in de ziekenhuiswereld,
maar leveren ook (software)producten aan politie/justitie, onderwijs en laboratoria. De
firma is gespecialiseerd in het archiveren en terugvinden van digitaal beeldmateriaal.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foto’s die gemaakt zijn met (bijvoorbeeld) een digitale camera kunnen via ons
draadloos netwerk worden verzonden naar een PC. De netwerkpunten moeten
hiervoor nog wel worden uigerust met een zender.
Twee soorten viewers:
o Web viewer
o Client viewer, met deze viewer kunnen er ook metingen ed. worden uitgevoerd
Wanneer een (spoed)patiënt niet bekend is in het ZIS, wordt er door middel van een
HL7-mergebericht de gegevens van de patiënt uiteindelijk nog bij de patiëntdata
gevoegd.
De verslagleggingprocedure van
RVC kan
ook gebruikt worden
voor
complicatieregistratie en DBC –registratie.
Tijdindicatie implementatie:
o Centrale deel: 2 weken
o Testen van systeem (werklijsten, gegevens ZIS ophalen): 3 weken
Afhankelijk van de applicatie (bekijken van video en /of beelden) moet er gekeken
worden of de bestaande PC’s voldoen aan de eisen voor ziekenhuisbrede beeldopslag.
Als de databases niet beschikbaar zijn, wordt er gebruik gemaakt van de mobiele
optie. De gemaakte bestanden worden dan lokaal opgeslagen.
Software kan centraal worden opgeslagen en worden uitgerold naar de verschillende
afdelingen.
Wanneer verslaglegging niet plaatsvindt via Clinical Assistent maar met een andere
(ziekenhuis)applicatie, is het mogelijk om de beelden die bij een onderzoek gemaakt
zijn, in het EPD op te vragen met behulp van een webviewer (Clinical Assistant).
Lijstje met links naar diverse Clinical Assistant presentaties:
http://www.rvc.nl/app/upload/ClinicalAssistant290808.pps
http://www.rvc.nl/app/upload/Cardiologie.pps
http://www.rvc.nl/app/upload/Chirurgie.pps
http://www.rvc.nl/app/upload/DermatologieMolemapping.pps
http://www.rvc.nl/app/upload/Gynaecologie.pps
http://www.rvc.nl/app/upload/Kaakchirurgie.pps
http://www.rvc.nl/app/upload/KNO.pps
http://www.rvc.nl/app/upload/Longgeneeskunde.pps
http://www.rvc.nl/app/upload/MDL.pps
http://www.rvc.nl/app/upload/MedischeFotografie.pps
http://www.rvc.nl/app/upload/Oogheelkunde.pps
http://www.rvc.nl/app/upload/Pathologie.pps
http://www.rvc.nl/app/upload/Voetenpoli.pps
http://www.rvc.nl/app/upload/Webviewer.pps
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Referentiebezoek Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en Reinier de Graaf
Groep in Delft
Dick Bouma, ICT adviseur (Antonius Ziekenhuis)
Frans Wickel, ICT adviseur (Reinier de Graaf Groep)

Het referentiebezoek gepland door Alphatron bestond uit een bezoek aan het Antonius
Ziekenhuis in Nieuwegein en het Reinier de Graaf Groep Ziekenhuis in Delft. Hieronder is
kort beschreven wat de bevindingen, ervaringen en de huidige stand van zaken is ten
aanzien van de implementatie van JiveX.
Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein; Dick Bouma, ICT adviseur
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begonnen met implementatie van JiveX op de MDL-afdeling, noemt men IntraScoop.
Inmiddels (deels) gerealiseerd: Endoscopie, Kaakchirurgie en KNO stroboscopie.
Ze hebben problemen gehad op de MDL met de acquisitie van beelden, zij hebben
namelijk video processors van Old Delft, hier zat een ‘schil’ omheen waardoor het in
eerste instantie niet mogelijk was om beelden om te zetten naar DICOM en
vervolgens op te slaan in JiveX.
Nog gepland voor implementatie: C-boog, OK, Medische fotografie, Duplex
Neurologie en Dermatologie.
Problemen gehad met zichtbare fotografie ten aanzien van patiëntprivacy.
Architectuur IntraScoop:
o Patiënt registreren
o Afspraak maken
o Werklijst versturen
o Maken van beelden
o Archiveren van beelden
o Presenteren van beelden in intraZIS
Planningsmodule kan op arts en kamer
Een spoedpatiënt moet eerst gepland worden, voordat de beelden kunnen worden
opgeslagen in JiveX
‘Groene beelden’ zijn geverifieerde beelden, deze zijn met behulp van de juiste
procedure opgeslagen
‘Rode beelden’ zijn nog niet geverifieerde beelden. Deze beelden zijn bijvoorbeeld
niet eerst gepland, waardoor ze op de grote berg komen.
Rode en groene beelden zijn beide in JiveX zichtbaar.
Aandachtspunt: als EPD wordt weg geklikt, dan horen ook de bijbehorende beelden
van de patiënt (die te zien zijn met de web client) te worden gesloten.
In 1 jaar is de disk ruimte van 20 Gb naar 100 Gb gegaan.
Voor technisch applicatiebeheer is 0,6 fte ingepland (verdeeld over 2 personen).
Hiervoor worden 10 afdelingen aangesloten.
Technisch serverbeheer: 0,02 fte
Verslag kan digitaal worden opgeslagen door deze te printen met een pdf-printer in
JiveX (hier komt dan een DICOM structured rapport omheen)

Demo MDL-afdeling
Plaatjes (ook van een digitale camera) kunnen met behulp van JiveX worden
geïmporteerd en worden geëxporteerd.
•
PC (medisch met touchscreen) zit framegrabber in, waarop real-time beeld is te zien
en waarop door middel van thumbnails te zien is welke foto’s er al zijn gemaakt.
•
Endoscopietoren was een vaste toren op deze kamer.
•
Framegrabber kan worden aangesloten op een scoopknop of aan een voetpedaal.
•
Video’s kunnen ook worden opgeslagen.
•
De snelheid waarmee plaatjes (en video’s) kunnen worden opgeslagen is afhankelijk
van de snelheid van het netwerk en de server.
•

•
•
•

•

Beeldkwaliteit van beelden op een pc (met webviewer) zonder diagnostisch
beeldscherm is lager dan die van de oorspronkelijke beelden.
Optie voor video-conferencing
Op 1 toren kunnen verschillende scopen aanwezig zijn, het kan dan zo
geprogrammeerd worden dat elke scoop zijn eigen instellingen heeft. Door middel
van scannen of in toetsing wordt de juiste module dan gekozen.
Geen mogelijkheid tot scoopvolging

Overig
Franciscus ziekenhuis in Roosendaal heeft als planning: 2 maanden implementatie
van centrale deel en 1 week per modaliteit.
•
Mogelijkheid om JiveX en PACS op 1 ‘soort’ webviewer te hebben
•
Mogelijkheid om viewer via EPD te openen
•

Reinier de Graaf Groep in Delft; Frans Wickel, ICT adviseur
Gerealiseerd:
o
4 echo’s
o
4 duplex-apparaten
o
3 funduscamera’s
o
1 camera verloskunde
o
OK scopen
•
Verschillende clients:
o
Diagnostisch
o
Review (zwaardere versie met meer mogelijkheden; echter niet altijd
nodig)
o
Web (mogelijkheid om 2 studies vergelijken en beelden te vergroten)
•
Ook radiologische beelden (of andere beelden op bijvoorbeeld CD’s) kan JiveX
opslaan.
•
JiveX zorgt ervoor dat het niet gebeurd dat een beeld van een ander ziekenhuis (met
een accessionnummer dat ook in gebruik is in ons ziekenhuis) niet opgeslagen wordt
bij een patiënt met hetzelfde accessionnummer in ons ziekenhuis (heeft ZGT getest).
•
Beperkte mogelijkheid tot verslaglegging.
•
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Referentiebezoek Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal
Martijn Franken (klinisch fysicus)

Doel:
Meer informatie krijgen van de implementatie van JiveX in een vergelijkbaar ziekenhuis
als het Elkerliek.
Situatie Roosendaal:
•
Koppeling van EPD (Mirador) en JiveX: met behulp van het JiveX-icoon kan er naar
een webviewer worden gegaan.
•
Verslagen worden gemaakt in Word of Paint. Vervolgens worden ze met een pdfprinter ‘geprint’ en als ‘beeld’ gehangen bij de gemaakte beelden (van bijvoorbeeld
een duplex-apparaat). Hierdoor zijn beelden en verslag altijd gekoppeld aan de
patiënt.
•
Webviewer is patiëntgebonden, je kan dus niet van de één naar de andere patiënt
gaan.
•
Met de review viewer (meer mogelijkheden; bijvoorbeeld het uitvoeren van analyses)
kan daarentegen wel van de één naar de andere patiënt doorklikken.
•
Het JiveX-systeem willen zij ook gebruiken om ECG’s, EEG’s etc. in op te slaan.
Daarnaast willen zij ook de longfunctie afdeling meenemen bij de implementatie van
JiveX.
•
Planning
1. Twee weken voor de implementatie naar de afdeling gaan: inventariseren
van (aantal) modaliteiten, netwerk, huidige/toekomstige verslaglegging;
gesprekken met specialisten uitvoeren; key-users aanwijzen (bijvoorbeeld
eerste laborant en/of secretariaat)
2. Koppelen van modaliteit
3. Het geven van gebruikersinstructie (1 tot 2 uur); het schrijven van
handleidingen
4. Acceptatie (duur: 2 weken); vindt plaats aan de hand van het Programma
van eisen. In deze periode wordt er ‘dubbel’ gwerkt, dat wil zeggen op de
oude en nieuwe (digitale) wijze.
5. Realisatie; Het archief wordt schoongemaakt en er wordt opnieuw
begonnen met het verzamelen van beelden. Afdeling gaat geheel op
digitaal over.
•
Soorten training:
o Basistraining: 1 tot 2 uur op een afdeling; voor alle medewerkers op een
afdeling (die gebruik maken van de modaliteit)
o Technische training: key-users, Medische Techniek, ICT, applicatiebeheer,
Klinische Fysica
•
Koppeling van de modaliteiten wordt gedaan door Medische Techniek en Alphatron.
•
Ze hebben de implementatie verdeeld in verschillende fasen. De eerste fase houdt in
dat ze 3 afdelingen koppelen (gepland: augustus 2008 - december 2008), en daarna
wordt er geëvalueerd hoe het gaat en wordt er geïnventariseerd of het budget moet
worden aangepast.
•
De modaliteiten van de vaatchirurgie (duplex-appartuur) zijn inmiddels gekoppeld.
Overige opmerkingen:
•
Wanneer er geen DICOM worklist geproduceerd kan worden, worden de
patiëntengegevens handmatig ingevoerd.
•
In JiveX is het mogelijk om per onderzoek te definiëren wie geautoriseerd is om de
beelden te mogen bekijken.
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Referentiebezoek Máxima Medische Centrum in Veldhoven
Martijn Schasfoort (hoofd MIT) en Jarno van den Bogaart (Medisch Technoloog)

Doel:
Meer informatie krijgen over de implementatie van JiveX in een vergelijkbaar ziekenhuis
als het Elkerliek.
Situatie Veldhoven:
• De visie van het MMC is dat beelden en verslag los van elkaar moet worden
opgeslagen. Als verslagleggingmodule willen zij Chipsoft uitrollen.
• Beelden van (diabetische) wondzorg zitten ook in het MMC opslagsysteem
• In het EPD van het MMC zijn alle beelden vrij toegankelijk, behalve de beelden van de
afdeling plastische chirurgie zijn afgeschermd. Deze groepen kun je zelf definiëren.
• Bij DICOM-modaliteiten worden de gemaakte beelden direct doorgeschoten naar het
opslagsysteem. Mocht het blijken dat iemand vindt dat (toch) niet alle foto’s hoefden
worden opgeslagen, kan met behulp van de ‘review Client’ (en iemand met meer
rechten, die de foto’s kan verwijderen) alsnog worden besloten om bepaalde beelden
niet op te slaan.
• Het enige verschil tussen de diagnostic en review client is dat bij de diagnostic client
twee beeldschermen worden gebruikt: één scherm om de beelden te presenteren en
één scherm om de verslaglegging te doen.
• Martijn Schasfoort raadt aan om de server dubbel uit te laten voeren: de TWIN
server.
• MMC gebruikt 17-inch medische PC’s van Formex (deze zijn goedkoper dan
Advantech, die Alphatron aanbiedt).
• MMC gebruikt framegrabbers van IDS Falcon (normale beelden) en IDS Eagle (HD
beelden), deze worden beide aangeboden in de offerte van Alphatron.
• Vereiste netwerkcapaciteit is 100 MB, alleen voor cardiologie 1GB.
• Vereist intern geheugen PC’s is 2 GB.
• Elke keer als modaliteit (met geïnstalleerd JiveX) aan wordt gezet, moet
beeldkwaliteit getest worden aan de hand van een testbeeld met verschillende
grijswaarden. Hierdoor wordt de DICOM grijscurve gekalibreerd.
• Opslagcapaciteit 2 tot 3 TB per jaar.
• Pathologie erg veel opslagcapaciteit nodig (heeft MMC nog niet gekoppeld), omdat
microscopische beelden erg groot (matrix) worden aangeleverd. Misschien voldoende
om beeld op te slaan als referentiebeeld en niet als diagnostisch beeld?
• Afdelingen laten starten met web client, als ze specifiekere dingen willen kunnen doen
dan review client aanbieden.
• DICOM Mail Gateway nog niet nodig. We kunnen met MMC via ‘ring’ ook beelden
verzenden en ontvangen.
• Study Vertification Module, komt overeen met de werking van ‘missingRIS’, heeft
MMC aangeschaft.
• Presentation Manager (het klaar zetten van beelden voor een demonstratie of
presentatie) heeft MMC aangeschaft.
• Merendeel gekoppelde modaliteiten hebben geen DICOM-output. De beelden moeten
dus met behulp van framegrabber worden opgeslagen.
• Het MMC heeft ‘Live meekijken op de OK’ nog niet geïmplementeerd.
• Het is mogelijk om meerder modaliteiten te koppelen aan één PC. Een
framegrabberkaart heeft namelijk meerdere uitgangen.
• MMC heeft tijdslimiet aan videoduur gesteld. Wanneer een specialist meer wil, moet
hij dat aanvragen en daar ook zelf voor betalen.
• Alle gemaakte video’s worden opgeslagen in het archief (en dus niet naar een aantal
dagen weggegooid).

Overige opmerkingen:
•
Bij onderhandelingen rekening houden dat minimaal 1 iemand op cursus kan naar
Visus (Duitsland). Dit is een 4-daagse cursus.
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Referentiebezoek Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem
Edwin Wassink

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het ziekenhuisbrede beeldopslagsysteem van RVC heet Clinical Assistant (CA).
De MDL-afdeling (maag, darm en lever afdeling) is als eerste in het Slingeland
ziekenhuis gekoppeld.
Selectietraject: MediTop (voornamelijk KNO ervaring) en RVC (voornamelijk MDL
ervaring)
o Gekozen voor RVC, omdat deze firma aangaf dat ze KNO apparatuur van
MediTop ook konden koppelen.
Het Slingeland ziekenhuis heeft een EZIS van Chipsoft.
RVC biedt alleen software aan, dus geen bijbehorende (rand)apparatuur
Implementatie:
o Specialisten waren een week in de gelegenheid gesteld om het systeem te
testen
o Systeem is in de volledige breedte neergezet (centrale deel)
o Koppeling met EZIS bracht problemen met zich mee; lag met name aan
Chipsoft
o Koppeling met modaliteiten werd uitgevoerd door RVC en MID
o RVC heeft de opleiding van de MDL-artsen op zich genomen, volgende
trainingen zullen vanuit applicatiebeheer worden gegeven. Training kost een
paar uur.
o Nadat alle koppelingen gerealiseerd en getest waren, is het systeem live
gegaan. Zonder ‘proefperiode’, dit heeft geen problemen gegeven.
o Er waren een aantal moeilijkheden ten aanzien van de gebruikte kennisbomen
voor de verslaglegging. Dit wordt nu door de afdeling zelf (met behulp van een
key-user) bijgehouden
Wanneer er geen gebruik zou worden gemaakt van de verslagleggingprocedure van
RVC, dan zou het verslag ook in Word kunnen worden getypt en met behulp van een
pdf-printer worden gehangen aan het onderzoek.
Foto’s (maar ook grafieken) kunnen in het verslag (of brief naar de huisarts) worden
geplakt.
Alle verslagen en foto’s (die gemaakt zijn met CA) zijn beschikbaar in een
webtoepassing.
Er wordt in het Slingeland ziekenhuis (vanaf juni 2008) 2 Gb aan storage gebruikt
Op de computer clients dient Windows 2000 of XP (bij voorkeur) te draaien
Binnen Clinical Assistant is het mogelijk om rechten uit te delen, zodat alleen
bepaalde specialismen bij de beelden kunnen (bijvoorbeeld alleen leesrechten)
Er wordt in EZIS bijgehouden wie wat ziet.
Mogelijkheid tot koppeling met EDI (huisartssysteem)
Mogelijkheid tot koppeling van DRS (digitale resultaten server)
o Als er een interne aanvraag is gedaan voor een bepaald onderzoek zal, als het
resultaat bekend is, terugkoppeling worden gegeven aan de betreffende
aanvrager (what’s new?)
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Uitleg JiveX
Mediplan
• Ga naar Mediplan en klik met de rechter muisknop op de naam van
de patiënt
• Kies voor naar JiveX (onderste regel)
• De patiënt is nu verzonden naar de werklijst in JiveX
JiveX (Beelden maken)
• Open de AMG module op het bureaublad

• JiveX wordt nu geopend
• U kunt de patiënt ophalen, door de werklijst te verversen
• Klik op werklijst, daarna op vandaag

• De patiënt staat nu in de werklijst en kan geselecteerd worden door
een dubbelklik
• Hierna kunt u de uitvoerende arts selecteren en het onderzoek
• De beelden kunnen worden gemaakt
JiveX (Beelden verzenden)
• Ga naar Zend (rechts onderin)
• Selecteer de beelden die u wilt doorzenden naar de server, zodat
de beelden zichtbaar worden in Info patiënt of in de JiveX review
module
• De geselecteerde beelden zijn oranje omrand
• Kies OK
• De beelden worden verzonden
Info patiënt
• De beelden zijn nu verzonden naar info patiënt
• U kunt de beelden terugvinden onder het kopje “beelden”

TELEFOONNUMMER:
PEGGY (21)6699

Noodprocedure
Tijdens kantooruren:
Neem altijd eerst contact op met applicatiebeheer D.P.Z. (21)6699
Buiten kantooruren:
Wat te doen bij:
Geen beeld/Blauw beeld/Test beeld
• Ga naar het blokje in de AMG module rechts bovenin

• Er kan ook echo of endo in staan
• Kies voor het desgewenste onderzoek.
• Het beeld van de modaliteit is nu zichtbaar.
Uitval Mediplan
• Voer de patiënt handmatig in door in de werklijst onderin op ‘nieuw’
te klikken.
• Geef de geboortedatum en de naam van de patiënt in
• De beelden kunnen gemaakt worden
• De beelden zijn niet direct zichtbaar in info patiënt
• De beelden zijn pas zichtbaar in info patiënt als de beelden
geverifieerd zijn
Uitval JiveX
• De beelden kunnen geprint worden. De geprinte beelden later
sturen naar applicatiebeheer D.P.Z.
• De beelden worden later ingescand door applicatiebeheer D.P.Z.
Uitval Info patiënt
• De beelden kunnen worden opgevraagd door de webviewer te
gebruiken op intranet. Deze kunt u vinden onder: Intranet>applicaties en formulieren->JiveX webviewer

Uitleg viewer
Webviewer
Via het bureaublad:
• Open de webviewer via het bureaublad

• U kunt hier inloggen met u eigen inlogcode
• De datum staat altijd automatisch op de dag van vandaag
• Wilt u van meerdere dagen patiënten zien, haal dan de datum weg
en klik op het loepje
• Ook kunt u op geboortedatum of op naam zoeken.
• Klik weer op het loepje om het zoeken te starten
• Zoekt u op geboortedatum zoek dan op jjjj-mm-dd
• Klik dubbel, en de image viewer opent dan.
• Met het schuifbalkje kunt u door de beelden scrollen

Via infopatiënt
• Ga naar infopatiënt
• Ga naar Elkerliek Beelden

• Klik op het onderzoek wat u wil bekijken
• Kies daarna voor het icoontje

• De webviewer opent dan

Review Client
• Met de reviewclient kunt u beelden bekijken maar ook eventueel

bewerken. (bijvoorbeeld een kort tekstblokje toevoegen)
• Open de reviewclient via het bureaublad

• U kunt hier inloggen met u eigen inlogcode
• U ziet hier alle beelden die zijn gemaakt van het hele ziekenhuis
(plastische chirurgie en dermatologie zijn afgeschermd)
• De datum staat altijd automatisch op de dag van vandaag
• Wilt u van meerdere dagen patiënten zien haal dan de datum weg
en klik op het loepje
• U kunt ook op geboortedatum of op naam zoeken.
• Klik weer op het loepje om het zoeken te starten.
• Klik dubbel, en de imageviewer opent dan.
• Wilt u tekstaantekeningen of ankerpunten maken kunt u
onderstaande icoontjes gebruiken

• Het eerste icoontje kunt u gebruiken om een tekstaantekening te
maken
• Het tweede icoontje kunt u gebruiken om een meting te doen (telt
alleen bij DICOM apparatuur)
• Het derde icoontje is om een aantekening te maken
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Elkerliek Digitaal is een verandertraject naar digitaal werken voor het hele ziekenhuis. Vrijwel alle medewerkers
krijgen er mee te maken. Daarom willen we iedereen hierover informeren. Omdat digitaal werken nu eenmaal
direct gerelateerd is aan ICT-toepassingen, zijn sommige gebruikte termen misschien lastig te begrijpen. We
hebben geprobeerd de informatie zo duidelijk mogelijk weer te geven. Als u vragen heeft over de inhoud van
deze nieuwsbrief, kunt u deze stellen aan een van de projectgroepleden.

Nieuwsbrief 2
Ziekenhuisbrede beeldopslag
Onder Elkerliek Digitaal valt onder andere het project ‘Ziekenhuisbrede beeldopslag’. Dit project houdt
in dat voor het digitaal opslaan van beelden één gezamenlijk systeem en werkwijze wordt gekozen. Het
is een omvangrijk project, waar verschillende afdelingen in het ziekenhuis mee te maken krijgen. In deze
nieuwsbrief vertelt Saskia Aarnink, klinisch fysicus in opleiding en projectleider van dit project, wat het
project inhoudt.
“Bij dit project gaat het om het digitaal opslaan van verschillende beelden, bijvoorbeeld scopiën, echo’s, digitale foto’s en microscopiebeelden. Er zijn twaalf afdelingen die met één of meer van deze beelden werken.
De afdeling Radiologie wordt in dit project niet meegenomen. Zij hebben al een goed werkend systeem voor
beeldopslag (PACS)”, vertelt Saskia. De projectgroep Ziekenhuisbrede beeldopslag bestaat uit: Jan op ’t Hoog
(sectorhoofd), Peggy van den Heuvel (applicatiebeheer DPZ), Mark van Ham (instrumentatie technicus), Willie
Donkers (systeembeheerder applicaties) en Saskia Aarnink. Daarnaast is er tijdens het gehele traject nauw
contact met de betreffende specialismen en afdelingen.

Programma van eisen
Alle beelden die ziekenhuisbreed worden gemaakt, worden straks opgeslagen in één systeem. Hier komt heel
wat bij kijken. De projectgroep heeft met betrokken medewerkers en medisch specialisten gesproken over de
wensen voor een nieuw systeem. Saskia: “Er gaan veel mensen mee werken, dus het moet gebruiksvriendelijk
zijn. Daarnaast moeten we beelden kunnen uitgewisselen over het netwerk en ze moeten bij de juiste patiënt

worden opgeslagen. Ook moeten we het nieuwe systeem koppelen aan bestaande apparatuur en systemen
zoals Mediplan en het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).” Deze eisen, maar ook vele andere zorgden ervoor
dat het totale programma van eisen zeer uitgebreid was en het was daarom een hele zoektocht om een geschikt
systeem te vinden. Uiteindelijk heeft het ziekenhuis gekozen voor het eenvoudig te leren programma ‘JiveX’ van
Alphatron. Dit systeem is al succesvol geïmplementeerd in diverse ziekenhuizen.
Aanpak
“Om alles goed te laten verlopen hebben we eerst een inventarisatie gemaakt. Welke apparaten hebben we?
Wat is het inventarisnummer? Om hoeveel apparaten gaat het? Waar staan die? Hoeveel licenties hebben we
nodig? In totaal gaat het bij dit project om zo’n 60 apparaten. Deze moeten we allemaal aan het nieuwe systeem
koppelen.” Na de aanschaf van het nieuwe systeem is de projectgroep gestart met de eerste fase van de implementatie. Het gaat hierbij om het gereed maken van de software, server, koppelingen met computers, planningssystemen, etc.. Het werk achter de schermen zogezegd.
De tweede fase vindt plaats op de afdeling. Daar wordt de koppeling tussen apparaat en systeem daadwerkelijk
gelegd. Ook worden mensen dan getraind op het gebruik van JiveX. Deze implementatie op de afdelingen vindt
de komende maanden plaats. De betrokken afdelingen zijn: Gynaecologie, Plastische Chirurgie, OK, Pathologie,
SEH, Interne Geneeskunde, Kinderafdeling, KNO, Neurologie, Urologie, Kaakchirurgie, Dermatologie. Ook de
wondverpleegkundigen worden bij het project betrokken.
Werkwijze ‘digitale beeldopslag’

Planningssysteem
1.
2.
3.
4.

Apparaat
JiveX

EPD

Beeld maken

Patiënt is gepland in een planningssysteem, bijvoorbeeld Mediplan.
Met het apparaat (bijvoorbeeld een echotoestel) wordt een beeld (een echo) gemaakt.
Dit beeld wordt doorgestuurd naar het programma JiveX.
Vanuit het EPD kan het gemaakte beeld worden opgevraagd.

Voortgang van het project
Het project verloopt tot nu toe voorspoedig. Binnenkort wordt een start gemaakt met fase twee. De afdelingen
Gynaecologie en Plastische Chirurgie worden hierbij als eerste gekoppeld aan JiveX. De doelstelling is dat binnen een jaar alle betrokken afdelingen hun beelden digitaal kunnen opslaan.

Voortgang overige projecten
Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS)
De implementatie van de nieuwe versie van het EVS heeft door omstandigheden vertraging opgelopen. De
implementatie is daarom verschoven naar half juli. Tot die tijd stelt een werkgroep de beoordelingscriteria voor
de pilot van de nieuwe versie van het EVS op. Deze pilot vormt een verlengde van de bestaande pilot op de
afdelingen 4B en 4C. Op basis van de algehele pilot-evaluatie worden een actieplan en projectplan voor de uitrol
in het ziekenhuis opgesteld. Wanneer deze pilot gaat plaatsvinden wordt op korte termijn besloten en bekend
gemaakt via de nieuwsbrief en intranet.

Mobiele werkplekken
Voor wat betreft het EVD is het project ‘mobiele werkplekken’ in de afrondende fase. Dit betekent dat de productselectie heeft plaatsgevonden en de beoogde hardware-oplossing, de COW, inmiddels op de betrokken
afdelingen beschikbaar is. In de komende periode worden de afdelingen die met het EVD aan de slag gaan
voorzien van de benodigde apparaten.
Voor de overige projecten, zoals het EVS en het EMD is meer duidelijkheid nodig, over de manier waarop de
onderliggende processen kunnen worden ondersteund door het gebruik van mobiele werkplekken. Dit moet
gedurende de looptijd van deze projecten duidelijk worden.
Holle Bolle Gijs / Digitaal Rapportage Systeem (DRS)
In de eerdere nieuwsbrief werd gemeld dat DRS naar verwachting in april zou worden afgerond, waarmee
het ‘nieuwe’ DRS platform beschikbaar zou zijn. Om organisatorische en technische redenen is deze opleverdatum naar achteren geschoven. De geplande opleverdatum is nu gesteld op 1 september 2009. Verdere
communicatie over oplevering van het nieuwe DRS platform volgt via de intranetsite van Elkerliek Digitaal.
Daarnaast wordt vóór oplevering een brief gestuurd aan de medisch specialisten.
Ordercommunicatie
Een relatief nieuw project onder Elkerliek Digitaal is Ordercommunicatie. Een projectgroep is bezig met het
digitaliseren van zogenaamde orders. Dit zijn bijvoorbeeld aanvragen van een kliniek naar radiologie. Nu
gebeurt dit meestal via papieren informatiestromen. Het is de bedoeling dat dit na afloop van het project beter
(digitaal) geregeld wordt.
Het project staat in de kinderschoenen. Het projectplan wordt geschreven, maar daarvoor is eerst een procesinventarisatie nodig. Binnenkort bezoekt een van de projectgroepleden een aantal klinieken, om in kaart te
brengen hoe de informatiestromen in de huidige situatie verlopen. En om te kijken hoe dat beter kan. Hierbij
is ook de mening van de medewerkers van belang; zij moeten uiteindelijk met de applicatie gaan werken.
Daarom wil de projectgroep graag van hen weten weten wat zij ervaren als de grootste problemen en welke
mogelijkheden zij zien.
Elektronisch Medisch Dossier (EMD)
Inmiddels is voor het EMD project een gedetailleerd projectplan geschreven en in gang gezet. Hierbij zijn de
indeling van de projectorganisatie, de visie en omvang van het traject en de projectplanning vastgesteld. Het
is van essentieel belang een weloverwogen besluit te nemen om de EMD applicatie zelf te bouwen of aan te
kopen. Over dit besluit gaan de stuur- en projectgroep zich samen met een aantal medewerkers en de dienst
ICT, de komende twee maanden buigen.
Om een juiste afweging te kunnen maken voor de keuze van een product, zijn zes leveranciers gevraagd een
productdemonstratie te geven. Deze demonstraties vinden in de maanden juni en juli plaats. Het ziekenhuis
wordt bij dit keuzeproces ondersteund door een extern adviesbureau.
Elektronisch Verpleegkundig Dossier (EVD)
De implementatie van het EVD loopt redelijk volgens planning; afdelingen 3B, 3C, 4B en 4C zijn druk bezig
met de voorbereidingen om binnenkort met de testfase te starten. Inmiddels is de afdeling Geriatrie wat later
dan gepland met de testfase begonnen, vanwege de vele observaties die daar plaatsvinden. Afdelingen 3A en
3E zijn volledig digitaal. Daarmee is voor de zomer een groot gedeelte van de kliniek overgestapt op digitaal
werken. Na de vakantieperiode volgen de afdelingen 1C, Kinderafdeling en Gynaecologie/Obstetrie.
Eind mei heeft een update van het EVD plaatsgevonden. Daarmee zijn noodzakelijke wensen van gebruikers
geïmplementeerd. De afdelingen zijn hierover geïnformeerd en de aanpassingen zijn te vinden op intranet.
Meer informatie
Op intranet vindt u meer informatie over de deelprojecten die vallen onder Elkerliek Digitaal. Onder de toplink
‘Elkerliek Digitaal’ staat over ieder project uitgebreide informatie vermeld. Ook vindt u hier de contactpersonen
per deelproject.

