
Een beeld zegt meer dan duizend 
woorden

Van idee tot implementatie.

Een werkbare, bewezen effectieve oplossing; 
eenvoudig te implementeren.



Algemene informatie
Elkerliek Ziekenhuis

• 2300 medewerkers en 150 specialisten 

• In Helmond staat de hoofdvestiging:
– het centrum voor langdurige en intensieve zorg, complexe operaties 

en poliklinische hulp. 

• De locatie Deurne is het dagziekenhuis
– waar patiënten terechtkunnen voor onder andere poliklinische zorg, 

bloedafname, dialyse en kleine operaties.

• Verschillende locaties in de regio

• In Gemert en Asten zijn poliklinieken gevestigd.



Sector PIM

Sinds september 2017 bestaat de nieuw opgerichte sector Proces en 
Informatie Management (PIM) van het ziekenhuis. PIM adviseert en

ondersteunt bij innovatie en selectie, aanschaf, implementatie

en beheer van (nieuwe) informatiesystemen en processen.

Deze sector bestaat uit Informatiemanagement, Projectenbureau, 
Functioneel beheer (centraal en decentraal), Testmanagement.

Veel samenwerking met MIT (Medisch en Informatie Technologie). Deze 
sector bestaat uit Servicedesk (voor PIM en MIT), S&I, Medische Techniek, 
Klinisch fysica en projectenbureau.





Idee

• Toenemende behoefte om op een makkelijke 
en snelle manier beelden te kunnen maken en 
opslaan

• Deze behoefte is ziekenhuisbreed

• De oplossing moet wel voldoen aan wettelijke 
eisen en veiligheid

• Nog geen Mobile Device Management



Omdat er nog geen MDM in huis 
was en we wel mogelijkheden 
zagen met de photoapp is er 
gebrainstormd met Alphatron en 
hebben we een tussenoplossing 
bedacht.

Mobile devices in eigen beheer van MIT uitgeven met daarop de door 
functioneel beheer geïnstalleerde photoapp die vervolgens alle beelden 
makkelijk inlaad in het patiëntendossier (HIX). 
In het Elkerliek is gekozen voor een iPod, klein, relatief goedkoop in aanschaf 
en voor iedereen hanteerbaar.



Implementatie

• Plan uitgewerkt

• 2 use cases uitgewerkt

• Key users van de use cases benaderd

ENTHOUSIASME



• iPods besteld

• Inrichten van servers gereed maken voor 
gebruik iPod

• Creeren van werklijsten voor iPod

• Creeren van patiënt query op iPod

• Inrichten van de iPods



Use case 1

• Gynaecologie

• Vastleggen van foto’s bij het vulvaspreekuur

• Huidafwijkingen zijn beter naar elkaar over te dragen middels 
een foto dan met woorden in het patiëntendossier

• 1 werklijst voor de gehele afdeling, iPod gaat mee naar 4 
locaties (Helmond, Deurne, Gemert, Asten)

• Duidelijke plaatjes

• Binnen 5 klikken staat de foto in het patiëntendossier



Use case 2

• Stoma verpleegkundige

• Vastleggen van foto’s van de stoma bij elk 
bezoek

• Poliklinisch of klinisch

• Veel tijdswinst doordat er na het spreekuur 
(poliklinisch of klinisch) geen foto’s meer 
hoeven te worden ingeladen middels de AMG



Hoe nu verder
“Dit product past perfect bij onze strategie”, aldus manager PIM, Stijn Vedder. “Het is 
veilig, makkelijk geïmplementeerd, maakt het werkproces van de specialisten 
eenvoudiger en de kwaliteit van de geboden patiëntenzorg beter.”

• Artsen en verplegend personeel erg enthousiast

• Ondertussen op 5 afdelingen live met eigen iPods

• Ontwikkelingen MDM in de gaten houden ivm de photoapp
op eigen devices

• Inrichten van nieuwe omgeving zodat photoapp voor de 
toekomst veilig genoeg is om ook van buitenaf benaderbaar te 
zijn (plaatsen van JiveX server in DMZ)



Demo

• Korte demo van de app 



Vragen


