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Healthcare Content Management vraagt om een nieuwe visie op het 

gebied van interoperabiliteit en patiëntgerichte zorg.  

Want hoe organiseert u het vastleggen, beheren, bekijken en delen 

van data, op een manier waarop u daadwerkelijk bijdraagt aan een 

verbetering van de patiëntenzorg? Hoe kunt u de uitwisseling van 

medische gegevens met andere zorginstellingen optimaal organiseren?  

Alphatron Medical Systems nodigt u van harte uit om dieper op deze 

onderwerpen in te gaan tijdens onze jaarlijkse Alphatron Experience 

Day met als thema Healthcare Content Management. Nieuwe 

ontwikkelingen op het gebied van o.a. VNA, PACS, AI en uitwisseling 

van informatie zullen hier gepresenteerd worden. Dankzij het 

interactieve programma heeft u ruimschoots de gelegenheid om met 

uw collega's uit andere ziekenhuizen kennis te maken en op een 

informele manier van gedachten te wisselen. 

 

Het programma:  

  12:00  Ontvangst, registratie en lunch 

 

  13:00 Welkom en opening 

Harald Verloop – Directeur Alphatron Medical 

Patrick Zondag – Manager Software Solutions 

 

  13:30 Ziekenhuis Groep Twente roadmap naar een regionaal 

PACS 

Jeroen Geerdink – Innovatiemanager ZGT 

 

Ziekenhuis Groep Twente radiologie heeft recent het 

JiveX PACS geïmplementeerd ter voorbereiding van een 

regionaal PACS. In deze sessie vertelt Jeroen Geerdink 

over de belangrijke aspecten in dit proces, zoals:  

1. Het PACS selectietraject, waarbij het gebruiksgemak 

(usability) voor de radiologen centraal staat.  

2. De inzet van een virtuele desktop (VDI technologie)  

om locatie-onafhankelijk verslaan te realiseren.  

3. Het toepassen van een unieke en snelle PACS 

datamigratie.  

4. Het in praktijk brengen van de “deconstructed  

PACS” architectuur. 
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  14:00  The future of Healthcare Content Management 

(Engelstalig) 

• Richard Schmidlin – Manager IT Services 

Merian Iselin Basel Zwitserland 

• Dr. Daniel Geue – Head of Productmanagement, 

Visus GmbH 

In deze presentatie neemt VISUS u mee op een reis door 

de afgelopen 18 jaar. Ze presenteren een aantal mooie 

projecten uit deze periode. Bijzondere aandacht wordt 

besteed aan een hedendaags, innovatief Healthcare 

Content Management-project in Zwitserland, 

gepresenteerd door de klant zelf. 

  14:45  Uitleg parallelsessies 

  14:50 Koffiepauze, bezoek Experience Center 

In ons Experience center worden op deze dag 

verschillende oplossingen van Alphatron 

gedemonstreerd:   

FlexDex – robotarm voor laparoscopische chirurgie 

Customed portfolio  – Cardio Diagnostiek  

AMiS – mobiele zorgwerkplekken  

Klinische werkplekken 

Alphatron Academy – kennisdeling & training 

  15:30 Start parallelsessies 

• 15:45  Sessie 1 

• 16:15 Sessie 2 

• 16:45 Sessie 3 

  17:15  Samenvatting van de dag  

   Harald Verloop & Patrick Zondag 

 

  17:30 Borrel en diner 
 

  Heeft u altijd al eens zelf een harttransplantatie willen 

uitvoeren? Tijdens de borrel en het diner heeft u de 

kans om via Virtual Reality zelf te opereren.  

 
  21:00 Einde 
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A 
XDM Netwerk Nederland - De kracht van het push mechanisme 

Gijs Schilten, Alphatron Medical 

 
Het aantal ziekenhuizen wat zich heeft aangesloten op het XDM Netwerk Nederland groeit in rap tempo. Wat 
is hiervoor de verklaring? Tijdens deze sessie zoomen we in op de workflow van het XDM Netwerk en vergelijken 
we deze ook met andere workflows, zoals XDS.     
  
  
 

 

HCM – Getting Prepared (Engelstalig) 
Dr. Daniel Geue, Head of Productmanagement VISUS GmbH  
 
Healthcare Content Management biedt de mogelijkheid om medische gegevens te verstrekken aan de 
klinische staf en aan patiënten. In deze sessie leert u hoe u uw zorginstelling kunt voorbereiden op betere 
patiëntenzorg en gegevensuitwisseling door gestructureerde en gestandaardiseerde opslag, archivering, 
beheer en ontsluiting van deze medische gegevens. 

B 

C 
 
HCM - Ready for Sharing (Engelstalig) 
Melanie Dessel, Productmanager VISUS GmbH 

 
Zodra al uw medische gegevens zijn voorbereid, biedt JiveX u verschillende manieren om gegevens te delen met 
artsen en patiënten buiten uw organisatie. Het doel is om tijd- en kwaliteitsverliezen in de patiëntenzorg te 
minimaliseren. Dit kan alleen worden bereikt door een soepele sector-overschrijdende communicatie. In deze 
sessie leert u hoe JiveX  hierbij ondersteunt. 

 
JiveX Radiology – “The Dutch market in the lead” (Engelstalig) 
Tim Saβ, Senior Productmanager PACS VISUS GmbH 
 
In deze sessie worden de nieuwste ontwikkelingen en de strategie voor de volgende versies gepresenteerd. 
Een belangrijk stuk van de puzzel voor het succes van JiveX zijn de ervaringen die zijn opgedaan in de 
Nederlandse markt, welke een leidende rol spelen met betrekking tot de digitalisering van de 
gezondheidssector. 

D 

E 
 
‘Integratie van de JiveX webviewer in het ChipSoft patiëntenportaal van het Maasstad 
ziekenhuis’– René Verhaart, Klinisch Informaticus Maasstad Ziekenhuis 
 
‘In Nederland hebben veel ziekenhuizen een patiëntenportaal, waar dossierinformatie wordt ontsloten naar de 
patiënt. Medische beelden maken integraal onderdeel uit van het dossier van de patiënt. Echter, er zijn nog 
vrijwel geen ziekenhuizen die medische beelden ter inzage aanbieden via een portaal. Het Maasstad ziekenhuis 
heeft samen met Alphatron en ChipSoft een ontwerp gemaakt en is recent gestart met de ontwikkeling en 
implementatie van deze functionaliteit, waarover in deze presentatie meer verteld zal worden.’ 
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F 
Radiation Dose Management (Engelstalig) 

Florent Jault, Product Specialist Medsquare 
 
Radiation Dose Monitor (RDM) is een vendor- en PACS-neutrale software oplossing, waarmee ziekenhuizen 
dosisdata verzamelen, beheren en analyseren die aan patiënten wordt toegediend tijdens medische 
beeldvormingsonderzoeken. In deze sessie laten wij u kennismaken met Medsquare’s Radiation Dose 
Monitor.  

 

REVEAL- for Surgical confidence 
Daan Frerichs, Alphatron Medical 
 
Ervaar werkelijk 3D! REVEAL biedt realtime, stereoscopische 3D-weergave van CT- en MRI-beelden, 
waardoor chirurgen, studenten en patiënten beter inzicht krijgen in anatomie en pathologie. Ervaar in deze 
sessie zelf hoe REVEAL de chirurg helpt bij het voorbereiden van een operatie. 

G 

H 
 
Alphatron Video Content Manager  
Jori Havermans, Alphatron Medical  
 
Leer in deze sessie hoe de Alphatron Video Content Manager (VCM) zowel de afdeling ICT als de medisch 
specialist helpt bij het automatisch genereren, opslaan en beheren van zowel belangrijke beeldfragmenten 
van operaties als de totale video, voor complicatieregistratie en onderwijsdoeleinden. We demonstreren hoe 
we dit doen met deze vendor neutrale oplossing en we beantwoorden al uw vragen over het koppelen van 
beeldacquisitiesystemen op de OK.  

 
Één beeld zegt meer dan 1000 woorden 
Peggy van den Heuvel, Senior Functioneel Beheerder Elkerliek Ziekenhuis  
 
In deze sessie vertelt Peggy van den Heuvel over de implementatie van de JiveX Photo App  
in het Elkerliek Ziekenhuis. Een werkbare, bewezen oplossing die eenvoudig te implementeren is. 

I 

J 
 
Radiologie PACS implementatie, de ZGT aanpak 
Bastiaan de Vries, Senior Functioneel applicatiebeheerder ZGT  
 
De ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) manier van implementeren van een PACS vervanging leidt tot 
tevredenheid onder radiologen. Welke ingrediënten hebben ervoor gezorgd dat het project binnen scope, 
tijd, budget en tevredenheid van de radiologen is gerealiseerd? 
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