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ICT-ontzorging door Korton Group
Zoals bij zoveel zorginstellingen wordt ICT ook bij Ons Tweede
Thuis intensiever gebruikt dan ooit. ICT-manager Niels Spiering:
“Binnen de ict-afdeling van niet-ict-bedrijven verdwijnen
gaandeweg de specialisten. Dat de inzet van ict-middelen in ons
zorgproces toch kan groeien, is mede te danken aan ict-dienstverlener Korton.”
Korton ondersteunt al ongeveer tien jaar de ICT van
Ons Tweede Thuis (OTT), een zorginstelling voor
mensen met een verstandelijke beperking, autisme en
niet-aangeboren hersenletsel. Voorheen had OTT
– ongeveer 2000 medewerkers die op 80 locaties zorg
verlenen – haar eigen infrastructuur met fysieke en
virtuele servers en opslagsystemen.“Toen al verzorgde
Korton hiervoor het tweede- en derdelijns beheer”,
vertelt Spiering, “plus de internetverbindingen, het
WAN en de beveiligde lijnen naar alle locaties.
Vanwege verouderde apparatuur, groei van de organisatie, behoefte aan meer flexibiliteit en scherpere
security-eisen besloten we ongeveer twee jaar geleden
om de volledige kantoorautomatisering te migreren
naar het datacenternetwerk van Korton.”

helemaal met de recent
ingevoerde Meldplicht
Datalekken. Korton
besteedt veel tijd en geld
aan security. We hebben
onze eigen datacentra
met enterprise klasse
firewalls die 24x7 worden bijgewerkt. OTT
heeft de zekerheid dat
alle data in Nederland
is en blijft.”
Omdat de medewerkers
van OTT ook zelf met ict-middelen aan de slag gaan,
is er op alle locaties Wi-Fi beschikbaar. “Dit bevordert

Eenvoudig en snel

“Het hele dienstenarsenaal
van Korton staat tot onze
beschikking”

Senior Accountmanager bij Korton, Gijs Huisman,
licht toe waarom de migratie naar Korton praktisch
probleemloos verliep. “Wij gebruiken in grote lijnen
dezelfde servertechnologie in ons datacenternetwerk
als OTT. Omdat de nodige netwerkkoppelingen al
bestonden, konden we alles, ondanks de grote omvang,
relatief eenvoudig en snel overzetten. Belangrijk
daarbij is dat de privacygevoelige data over cliënten
op een absoluut veilige manier op ons netwerk landt,

het mobiele werken”, weet Spiering. “Zo kunnen ze met
de cliënt aan tafel zitten, of in hun appartement, om
het ECD bij te werken. Ook is er een prioritering
aangebracht in onze netwerkinfrastructuur, zodat

verschillende diensten – zoals het ECD (PlanCare van
De Heer Software), alarmeringen vanuit domotica
en de telefoondiensten
– altijd bereikbaar zijn.”

Managed Service

De samenwerking tussen
beide partners verloopt
uitstekend, maar daar
gingen de nodige leermomenten aan vooraf. “Wij en
Korton waren het gewend dat er aan beide kanten
specialisten zaten”, vertelt Spiering. “Bij OTT zijn
de specialisten langzaam maar zeker verdwenen.

Wij werden meer een
regieorganisatie
en
Korton kreeg een andere
rol in dat hele proces.
Daarin hebben we elkaar
eind 2015 echt weer
moeten vinden. De oude
contracten en SLA’s
hebben we volledig
herzien. Korton is daar
heel goed op ingesprongen door, in uitstekende samenspraak
met OTT, een managed
service overeenkomst
samen te stellen. Via een
i n c i d e nt e ns y s t e e m
hebben wij nu betere
toegang tot de engineers
dan in het verleden. Bij
innovatie, probleemmeldingen of wat dan ook staat
het hele dienstenarsenaal van Korton tot onze beschikking. Meer dan ooit zijn wij partners.”
Voor OTT staat de kwaliteit van de zorg voorop.
“Door de zorgprocessen te optimaliseren met behulp
van ICT hebben de zorgverleners meer tijd om aan
het bed te staan”, aldus Spiering. “Met probleemoplossing, wijzigingen in configuraties en monitoring
ontzorgt Korton ons op het gebied van de infrastructuur.”

Onafhankelijk beheer van uw klinische data
Met Commvault Clinical Archive
Commvault is vooral bekend van de backup, recovery- en
archiveringsoplossingen. Maar ze doen veel meer! Wist u
bijvoorbeeld dat ze een platform hebben ontwikkeld dat
modulair kan worden opgebouwd? En dat dit ‘software defined’
platform op iedere hardware kan draaien? Wist u ook dat ze
voor het platform een systeem hebben gebouwd waarin al uw
klinische data volledig onafhankelijk – van leveranciers, infrastructuur en applicaties – kan worden beheerd?

“Datamanagement kan nu
echt ziekenhuis-breed en
regionaal over ziekenhuizen
heen worden toegepast”
De verschillende Commvault-oplossingen – backup, recovery, storage, cloud en infrastructuur beheer, compliance en archivering – draaien als losse
modules op één platform. Alle business- en klinische applicaties, plus de daaruit voortkomende
data functioneren dus op dezelfde basis. Hierdoor
kan beleid voor retentie, lifecycle management en
analytics worden gedefinieerd.
Rens Koopman, Country Manager Benelux bij
Commvault: “Ziekenhuizen kunnen nu op dit single platform het datamanagement van hun ictomgeving – het EPD en de backoffice – beheren
samen met omgevingen die traditioneel los staan
van ICT, zoals een PACS.”

Flexibiliteit
Van oudsher wordt een PACS – Picture Archiving
and Communication System – geleverd met een
eigen infrastructuur voor storage en backup.
Hierdoor praten verschillende omgevingen niet of
nauwelijks met elkaar. Dit is niet alleen een nachtmerrie voor het beheer en de kosten. “Het hindert
ook de flexibiliteit binnen ziekenhuizen”, weet
Koopman. “Het wordt steeds belangrijker om over
de hele keten van het ziekenhuis informatie te verkrijgen en te verstrekken – van röntgen-afbeeldingen
tot aan EPD-informatie. Dit kan nu met Commvault
Clinical Archive, een recente uitbreiding op ons
platform. Hierdoor kan datamanagement nu echt
ziekenhuis-breed en regionaal over ziekenhuizen

heen worden toegepast:
voor de e-mailomgeving,
de database, het EPD
én de klinische data die
door PACS’en worden
gegenereerd (radiologie,
röntgen, pathologie enzovoort).”

Minder tijdrovend
en complex
Omdat het is geïntegreerd
in Commvaults platform, werkt het Clinical Archive
volledig onafhankelijk van bestaande applicaties en
(virtuele) hardware. Een PACS gebruikt doorgaans de
DICOM-standaard voor het opslaan van beelden.
René Wolting, systems engineer bij Commvault:
“Iedere leverancier doet dat echter op een eigen
wijze. Sommige PACS vendoren voegen ook voor de
vendor specifieke informatie toe aan de DICOM
objecten. In het Commvault Clinical Archive wordt
alle data op een neutrale wijze opgeslagen, waardoor
ze onderling uitwisselbaar en goed bereikbaar zijn.
XDS is tevens onderdeel van Commvault Clinical
Archive waardoor ook ‘niet-DICOM’ objecten in
hetzelfde platform beschikbaar gesteld kunnen
worden en eenvoudig deelbaar zijn tussen meerdere

ziekenhuizen. Als corporate member van IHE en
participerende in zogenaamde ‘Connectathons’ beschikt
Commvault over de benodige validatie voor een groot
aantal profielen die relevant zijn voor onze oplossing.
Door de unieke wijze waarop Commvault de data
migreert (gemiddeld 10 keer sneller) en opslaat in
Commvault Clinical Archive, zijn toekomstige PACS
migraties minder tijdrovend en complex
aangezien de data in een werkelijk neutraal archief
in de toekomst niet nog een keer gemigreerd hoeft
te worden. Daardoor kan een beeld van het ene
PACS systeem worden geïnterpreteerd door een
nieuw in te zetten PACS systeem van een ander
type of merk. Bovendien kan een ziekenhuis andere
(PACS) leverancierskeuzes maken en de geslotenheid
van traditionele systemen doorbreken.”
Het Commvault platform hoeft niet per se als volledig platform te worden opgezet. “Je kunt het ook
prima modulair inzetten”, vertelt Koopman. “Een
afdeling die een migratie wil doen, kan kiezen
voor onze module Clinical Archive. In plaats van
de traditionele PACS silo-infrastructuur, begint
die ene afdeling dan met een leveranciersonafhankelijk archief. Tijdens de migratie verzorgen wij de
opschoonacties en garanderen de integriteit van
de data.”
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