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Introductie 

• ZGT Radiologie infrastructuur 

• Consolidatie van radiologie in Twente 

• ‘Deconstructed PACS’ 

• VDI Technologie 

• Leverancierselectie 

• Migratie 

 



ZGT Profiel 

• Type ziekenhuis : Regio & 
opleidingsziekenhuis 

• Aantal locaties: Hengelo en Almelo 

• Productie  

• 36K K 

• 500K P 

• 250K Rad 



Imaging 

Modaliteiten 

•Radiologie : 50 modalities including PET/CT, 3 CT’s,  4 
MR’s 

•Buiten radiologie :40 modalities 

Informatie  systemen 

•HIX,  RIS : CS Rontgen   

•Spraakherkenning: Speech Magic (G2 Speech) 

•Radiologie PACS : Jive X Pacs PACS ( Alphatron/Visus)    

•PACS 2 : Jive X PACS  

•Pukka J PACS (nucleaire geneeskunde, dicom routing ) 



Imaging 
 

 

Postprocessing 

•Hermes Gold  (hermes)  :  PET/SPECT 

•Aquarius NET (Terarecon) : CT/MR  

•CMR42 (Circle CVI) , Osirix  (Aycan)  :  Cardiac MR 

 

Beelddistributie/verwijzen: 

•XDS/XDW (forcare) 

•MACH7 : dicom- en werklijst routing naar MST 

•Rad2Share (works in progress) 

•Pukka J : research / anonimisatie server 



Centrale Infrastructuur 

• CITRIX (standaard KA) 

• VDI (radiologie verslagplekken) 

• DELL servers (VM hosts) 

• DELL Isilon SAN storage  (85 TB is beelddata) 

• 10G backbone 



Regionale Radiologie 

• 2012 Roland Berger Rapport:  Beeld en functie : Toekomst 
van de beeldvormende specialist in Nederland ( 
Aanbeveling 4 "Laat medisch beeldvormende professionals 
werken in een ziekenhuisoverschrijdend netwerk") 

• Oprichting MRON: Maatschap Radiologie Oost Nederland: 
MST, ZGT en SKB 

• 41 radiologen, 5 nucleair geneeskundigen 

• Doel: verhogen kwaliteit 

• Middel: oa regionale verslaggeving / 1 PACS 



Voordelen regionale radiologie 

• Gedifferentieerde diensten 

• 24/7 verslaglegging 

• Groter netwerk 



Uitdagingen 

• Organisatorisch 

• Agenda’s ziekenhuismanagement vs MRON 

• Onderling verschillende agenda’s van betrokken 
ziekenhuizen 

• Economische paragraaf 

• Informatie 

• Normalisatie (verschillende onderzoek 
omschrijvingen, protocollen ) 

• Technisch (applicatie en infra) 

• 3 verschillende PACS-en (Agfa, Fuji, Rogan);  
verschillende vervangingsmomenten. 

• 2012 start zoektocht naar ‘Off the shelf’ oplossingen 

• PACS-RIS-EPD-SR integraties : instelling centrisch  



Uitdagingen 

• Technisch (Vervolg) 

 

• Point to point interfaces  

 

 

 

 

 

• “Gooi het over de muur”  

     interface model 

 

 



Integrated workflow  <> datasharing  

• universele werklijst 

• Beelden : nieuw en oud (indien aanwezig) 

• PACS tooling (HP, metingen, reconstructie sw. etc) 

• gegevens van de aanvrager( naam, locatie, vraagstelling, 
bereikbaarheid) 

• dicteermogelijkheid 

• verslag routing (melding kritische bevindingen,discrepantie) 

• Toevoegen aanvullende data (annotaties, reconstructies) 

• toegang tot aanvullende klinische data (EPD) 

• mogelijkheid onderzoeken te plaatsen op een bepreeklijst 
voor radiologische- of klinische bespreking 

• teaching file (individueel+groep).  

• Dicom push mbt mogelijkheid postprocessing 

















Radiology Web Desktop John Hopkins  



Radiology Web Desktop John Hopkins  



Centraal vs deconstructed PACS 

Centraal Decentraal 

+ Centraal management / 
Beheers last lager (minder IT 
staf nodig) 
Initiële deployment eenvoudig 

Eenvoudig aansluiten nieuw 
ziekenhuis 
Unificatie/translaties optioneel 
Meer workflow mogelijkheden 
 

-  Complexe en tijdrovende 
aansluiting van ziekenhuis . 
(voorbereiding vereist PACS 
data migratie) 
Veel translaties noodzakelijk 
 

Beheer last hoger ( meer IT 
staf nodig) 
Initiële deployment meer werk 



Centraal vs deconstructed PACS 

Centraal Decentraal 

Viewer voor 
aanvragend 
artsen 
(beelddistributie)  
 

Meestal geoptimaliseerd 
voor enkele type 
viewers. 

Ondersteund concept 
dat viewer wordt gezien 
als een onderdeel van 
EPD binnen ziekenhuizen 
. Architectuur concept 
ondersteund meerdere 
viewer ‘by design’ 

Transportlaag Unificatie van lokale 
requirements  
randvoorwaardelijk  om 
performance te borgen 
 

Unificatie van  
requirements is beperkt. 



Centraal vs deconstructed PACS 

Centraal Decentraal 

Modaliteit   
(kamer) planning 
 

Decentraal en centraal 
mogelijk  
Multi-organisatie 
inrichting is een 
vereiste 

Decentraal en centraal 
mogelijk  
Multi-organisatie 
inrichting  ‘by design’ 

Verslaglegging Ondersteund centrale / 
universele werklijst 
sturing 

Ondersteund centrale / 
universele werklijst 
sturing 



Centraal vs deconstructed PACS 

Centraal Decentraal 

Image fetching 
noodzaak 
 

Initieel niet Ja, met centrale Cache 

Initiële Implementatie eenvoudig complex 

Schaalbaarheid Complex eenvoudig 

IT resources Minder IT 
resources nodig 

Meer IT resources nodig 

Onderhoudscontract 1 contract Meerdere contracten 

Flexibiliteit tav 
ontwikkelen van 
nieuwe  workflows 

Benodigde 
variabelen hiervoor 
dienen in de 
ontwerpfase al 
bekend te zijn 

Relatief eenvoudige 
nieuwe workflows , ‘ad 
hoc’ mogelijkheden 
mogelijk beter. 



Ervaringen uit het veld nav decontructed 
PACS implementaties :  

Complexere situaties mbt exception management: 

• Correctie van header info 

• Verplaatsen van beelden van Patient A naar B 

• Samenvoegen van beelden  

• uitsplitsen van beelden 

• Verwijderen van beelden 



2015 

￭ ZGT Werkplek Hardware van de radiologen (27 PC’s  
en monitoren) ‘end of life’ 

 

 



Medische IT vs niet-medische IT 

￭Bv PACS/EPD  vs Facebook/Amazon 

 

 

 

 

 





Oplossing  

￭Virtual Desktop Infrastructure (VDI)  

 

￭ Voordeel : goede schaalbaarheid ( regionalisatie 
radiologie),  Veilig (AES 256 encryption) , proven 
technology 

 

￭ Nadeel : VDI met deze specifieke medische toepassing 
nog nergens succesvol geimplementeerd  (-> 
uitzoeken issues) 

 

 

 

 



Analyse 

￭VDI is in combinatie met deze specifieke medische 
toepassing nog nergens succesvol geimplementeerd 
wegens grafische beperkingen : 

￭ Limitatie resolutie (3MP is een eis) 

￭ Limitatie aantal monitoren (3 tot  4) 

 

￭  in 2015 is een nieuwe VDI versie op de markt gekomen  
die WEL theoretisch de benodigde grafische performance 
heeft! 

 

￭Geen bewezen implementaties op “ons” gebied : dus zelf 
testen 

 

 

 

 



‘Proof of concept’ 

￭Sponsors:  

￭ Client ICT (Server Hardware en VDI consultancy) 

￭Dell (thin Client) 

￭ Eizo Nederland ( monitoren) 

￭ Liquid Labs (analyse software) 

￭ VMware (VDI software) 

 

￭ ICT  (technische ondersteuning) 

￭Klinische Fysica (Beeldscherm validatie) 

￭Rontgen applicatiebeheer (applicatorische testen) 

￭Radiologen (‘end user tests’) 

 

 

 

 



18 November 2015 

‘Proof of concept’ (2) 

￭Bestaande lokale werkplek applicaties (PACS, G2, 
EZIS) gevirtualiseerd. 

 

￭Technische testen 

 

￭Applicatorische testen 

￭ Performance 

￭ Stabiliteit 

￭ Interoperabiliteit 

 

￭Beeldkwaliteit testen 

 

￭Gebruikers testen 

 

 

 

 

 

 

 



Beeldkwaliteit en presentatie 

Zelfde grootte van Just Noticable Differences == Zelfde waargenomen contrast 

￭Verschillende 
verandering in 
absolute luminatie 

Formule definieert 
transformatie van 
Luminantie naar 
zwarting 



Resultaten 



Resultaten 



Resultaten 



Resultaten 



Conclusie 

￭ VDI implementatie technisch haalbaar tbv 
radiologische verslaggeving , uitz. mammografie 

￭ Mbt de kosten :  

￭Conventionele vervanging is € 87 K goedkoper.  
(oplossing is niet schaalbaar, geen teleradiologie, 
belemmend voor regionalisatie) 

￭VDI implementatie  

￭ Vervangingsinvestering € 22K lager dan initiele 
investering in 2010 

￭ Jaarlijkse exploitatielast verhoging van € 7 K 

￭ kosten thuiswerkplek ten laste van MRON 
(idem voor onsite servicelevels) 

 

 

 



Aanpak PACS Vervanging 
 

 

• PvE : (1 A4tje)  

• Usability test met MRON radiologen. (Jive X, Agfa, Sectra, 
Terarecon, Claron) 

• Beoordeling op basis usability, TCO ,  performance  en 
compliance met VDI. 

• Snelle beeldmigratie (Pukka J tooling) 

• PACS- HIX integratie: Custom Bridge oplossing gemaakt. 

• 1:1 vervanging, daarna scaling regio 

 



Planning 
 

 

 

• Dec 2017 : contractvorming 

• Jan-juni 2018  : implementatie voorbereiding en migratie 

• Juli : live 



usability test 

 methode 

 6 MRON radiologen 

 VDI + PACS clients van 5 leveranciers  

 Morae software for task guiding 

 e-learning software 

 

 procedure 

 Elke radioloog voert 13 voorgedefineerde taken uit bij elke 
viewer. 

 Taakuitleg mbv e-learning instructie bij elke viewer 

 Tijdens taakuitvoering wordt toetsenbord, muis en 
beeldscherm informatie geregistreerd 

 Volgorde waarin de viewer wordt aangeboden is 
gerandomiseerd. 



Voorbeelden van voorgedefineerde taken 

 ROI meting 

Laad studie met acc nr 6002477598 (MRI lever 9-5-2016) 

Ga naar serie 5 image 35 en meet roi laesie lever 

Ga naar serie 4 image 34 en meet roi laesie lever 

 Hoekmeting verschillende coupes 

Ga naar serie 2 image 233. Trek lijn lengte as ramus inferior 
os pubis rechts 

Ga naar serie 2 image 129.  Trek lijn achterzijde corpus L1 

Bepaal hoek tussen beide lijnen 



Results 



Results 



Results 







Pre-migration 

• Analyse database (2,6 M studies, 10 M series, 170 M images)   

• filesysteem  : pixel data in JPEG2000 , 45 TB. 

• Analyse dicom data ; inventarisatie SOP classes 

• Adjustment of image transfer speed ( 12 weken ‘tweaken ‘ : 
280K images /uur) ;  

• Kwantitatieve test (# beelden), kwalitatieve test (elke SOP 
class checken) 

• Study UID Exclusion list maken (wo. image flips) 

  



 In-migration (4 weken migratie) 

•  Monitoring 

•  Post-migration 

•  Data consistency 

•  Database compare/counts 

• Separaat gemigreerd (image flips, tail end)  

 

Niet gemigreerd: Overlays (proprietary   )  geimporteerde 
studies met SOP classes:  MR Spectroscopy Storage, RT  Dose, 
Raw Data Storage, BT  Image Storage, RT  Structure Set 
Storage, RT  Plan Storage 

  



Productie setup 

• database server  : master/slave setup 

• 2 applicatieservers voor schrijven data (passive /active) 

• 2 applicatieservers  voor lezen (active/active) 

• Loadbalancer  

  



Issues na livegang  

• Performance : issue LB , snel opgelost 

• Noodzaak voor Lifeboat, tot er een db cluster is 

• Migratie in JPEG2000, Achteraf liever dicom Zip gedaan 



Take home points 

￭ Tbv regionaal PACS is een component benadering 
vereist. 

￭ Technologie op de markt om goed regionaal PACS te 
realiseren, nog niet adaptie hiervan door alle 
leveranciers. 

￭ Implementatie dient gefaseerd plaats te kunnen 
vinden. 

 

 

 



Vragen ? 


