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Perfecte uitrusting voor teleradiologie
Een radioloog hoeft tegenwoordig niet meer in het ziekenhuis
aanwezig te zijn om een diagnose te stellen. Met behulp van de
juiste technische apparatuur kan hij dit ook doen vanuit huis of
vanuit zijn eigen radiologiepraktijk als dienstverlener voor andere
praktijken en ziekenhuizen. Diagnoses worden steeds vaker op deze
manier gesteld, ook omdat alle betrokkenen hierdoor aanzienlijk
op tijd en kosten voor patiëntenzorg kunnen besparen.

Accurate diagnoses stellen
De professionele EIZO RadiForce monitoren bieden
de perfecte eigenschappen voor het stellen van accu
rate diagnoses aan de hand van teleradiologie. Ze
overtuigen met een voortreffelijke beeldkwaliteit en
dankzij de geïntegreerde sensoren is het maken van

een automatische con
stantheidstest mogelijk.
De EIZO-kwaliteits
b e wa k ingss of tware
RadiCS, die gebruiks
vriendelijk en intuïtief te bedienen is, zorgt voor de
waarborg, controle en aanpassing van de medisch
vereiste beeldkwaliteit. Hierdoor is de radioloog
zelf in staat om constantheidstesten, zoals een
luminantie en de DICOM-luminantiekarakteristiek
test alsmede een visuele inspectie uit te voeren.

Dit maakt dure en tijdrovende controles door een
externe dienstverlener overbodig.

radiologische beelden. Met als resultaat een accurate
diagnose.

Speciaal voor teleradiologie

Meer informatie? Neem vandaag nog contact op
met EIZO voor een vrijblijvende afspraak en/of
testopstelling via 040-7600360 of info.nl@eizo.com.

Speciaal voor gebruik in de teleradiologie raadt
EIZO de modellen MX315W (4K, 8 megapixel, kleur)
en RX250 (2 megapixel, kleur) aan.
Beide EIZO RadiForce modellen bieden een uit
stekende prijs-prestatieverhouding, en dankzij
hun uitstekende technische eigenschappen optimale
voorwaarden voor de nauwkeurige weergave van

Open Line

ICT die waarde toevoegt aan het zorgproces
door: Marcel de Groot
Open Line heeft de afgelopen jaren een behoorlijke transformatie ondergaan. “Meer en
meer ondersteunen we zorgprocessen”, aldus healthcare consultant Laurens Faessen.
“Dat doen we door ons in te leven in het zorgproces en onze dienstverlening hierop
aan te passen, maar ook door het creëren van een ecosysteem. Hierdoor kunnen wij
een hele zorgketen faciliteren. Daarin ligt het echte onderscheidende vermogen, wat
we nu al laten zien bij diverse zorgorganisaties.”

De uitdaging ligt in het toevoegen van waarde aan
het zorgproces. Open Line wil diensten leveren die ten
goede komen aan de cliënt, patiënt en/of mantel
zorger, die eigenlijk het begin van de keten vormen.
Faessen licht toe: “Onze diensten en de diensten in
het ecosysteem ondersteunen hen al voor een
belangrijk deel. Diverse partners maken gebruik
van onze centrale infrastructuur op basis van XDS,
wat het delen van informatie in de keten bevordert.
Denk daarbij aan softwareleveranciers of partijen
die ons datacentrum gebruiken voor netwerkdoel
einden of anderszins. Dankzij de samenwerking
binnen dit ecosysteem kunnen we gezamenlijk voor
welke zorginstelling dan ook 3 maken van 1+1.”

Toegevoegde waarde
Faessen geeft aan dat als je partijen wilt samen
brengen en wilt opnemen in dit ecosysteem, je dan
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niet over ICT moet praten. “Het moet gaan over
functionaliteit en toepasbaarheid. Welk zorgprobleem
lossen we op, in welke oplossing faciliteren we,
waar voegen we waarde toe? Stel nu dat wij het
beschikbaar stellen van een nieuw dossier voor de
obstetrie faciliteren en daarmee de kindersterfte
kunnen terugbrengen? Dan gaat het echt niet over
ICT!”
Faessen noemt hun betrokkenheid bij een Clinical
Decision Support System voor een UMC. “Vanuit
onze zorgcloud draait een datavirtualisatie-oplos
sing van een van de partners uit het ecosysteem.
Daarmee worden databronnen – historisch en
nieuw – vanuit het UMC op een veilige manier
ontsloten. Dankzij de combinatie van onze basis,
de oplossing en de data scientists van het UMC is
het mogelijk om complexe ziektebeelden veel
sneller en accurater te diagnosticeren. Een patiënt

die snel een diagnose heeft, ervaart minder stress en
kan sneller van start met een doelgerichte behan
deling. Bovendien bespaart dit ook nog eens enorm
veel kosten. Vanuit onze expertise maken wij deel
uit van dit proces en leveren zodoende, samen met
de partners, toegevoegde waarde.”

Kennis van de zorg
Daarnaast beschrijft Faessen een traject waarbij
een radiotherapeutisch instituut nieuwe software
aanschafte voor de planning van bestralings
afspraken en het intekenen van patiënten. “Deze
cruciale applicatie vergt enorm veel van de werk
plek. Samen met de leverancier van de applicatie
hebben wij een werkplek ontworpen die vanuit
onze zorgcloud wordt aangeboden. Noem het een
SaaS-oplossing waar dit cruciale proces nu in is
ondergebracht.”

Om binnen dat ecosysteem een waardevolle bijdrage
te kunnen leveren, moet je de functionaliteit van
de andere partners begrijpen. Faessen: “Alleen dan
kunnen wij de infrastructuur zodanig verzorgen
zodat de combinatie met de andere functionaliteiten
optimaal is. Hiertoe vergroten we doelgericht onze
zorgkennis en worden naast de ict-managers ook
de zorgdirecteuren of de Medical Information
Officer onze gesprekspartners. We praten naast ICT
steeds meer over zorg.”
Tot slot benadrukt Faessen dat de infrastructuur
uiteraard wel moet staan als een huis. “Die basis
van betrouwbare continuïteit, beschikbaarheid en
uitstekende performance moet in orde zijn. Wij
kunnen dat heel erg goed – evenals het perfect
verzorgen van een zorgwerkplek. Maar daarnaast
willen wij als dienstverlener geroemd worden om
onze bijdrage aan het zorgproces.”

