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Openbare samenvatting 
 

Doel: In het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is in de nieuwbouw in 2011 een verpleegkundig (VOS) en medisch 

oproep systeem (MOS) geïnstalleerd. Een VOS/MOS keten bestaat uit verschillende bouwblokken. Er is een 

bronsysteem (medisch apparaat of oproepenknop aan de muur) die een alarm/oproep genereert, een 

berichtenserver die deze informatie verwerkt en distribueert, en een handset waarop de informatie wordt 

ontvangen. Het huidige VOS/MOS moet zowel technisch als functioneel geoptimaliseerd worden. In dit 

ontwerpproject is een vernieuwd VOS/MOS voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) ontworpen. De doelen voor 

het vernieuwde VOS/MOS zijn: ‘het behalen van veiligere patiëntenzorg’ en ‘een efficiëntere/effectievere 

manier om te werken voor de verpleegkundigen’. De focus voor dit ontwerp lag op de kinderafdeling en 

couveuseafdeling van het JBZ, de enige afdelingen met een MOS. Daarnaast zijn alle andere klinische 

afdelingen met enkel een VOS in ogenschouw meegenomen in het ontwerp.  

Aanpak: Eerst is aan de hand van het Nictiz ‘vijf-lagen-interoperabiliteits-model’ het huidige VOS/MOS zowel 

technisch als functioneel in kaart gebracht. Deze informatie is verzameld door mee te lopen op de klinische 

afdelingen, interviews te houden met verpleegkundigen, unithoofden van klinische afdelingen en collega’s van 

de afdeling MICT en het Servicebedrijf en door het houden van brainstormsessies met onder andere gebruikers 

en beheerders van het VOS/MOS. Daarnaast is alle beschikbare documentatie betreffende het VOS/MOS 

binnen het JBZ geraadpleegd. Hierdoor zijn de gewenste verbeteringen op zowel technisch als functioneel vlak 

inzichtelijk geworden, welke vervolgens zijn gebruikt om een Programma van Eisen op te stellen. Parallel 

hieraan is een marktverkenning van de mogelijke VOS/MOS systemen uitgevoerd, evenals referentiebezoeken 

bij andere ziekenhuizen in Nederland. Aan de hand van deze informatie zijn twee geschikte ontwerpconcepten 

(met 2 "kandidaat" leveranciers van een nieuwe berichtenserver) van een vernieuwd VOS/MOS voor het JBZ 

gemaakt. Deze ontwerpconcepten zijn in het JBZ in de praktijk gebracht in de vorm van een Proof of Concept 

(PoC) op twee proefkamers. Gedurende deze PoC zijn de ontwerpconcepten ingebed in de bestaande JBZ 

infrastructuur. Deze PoC is gebruikt om beide ontwerpconcepten volledig te testen aan de hand van de 

opgestelde functionele en technische eisen/wensen. De gebruikers hebben in deze periode beide 

ontwerpconcepten kunnen beoordelen, met name gericht op hun werkprocessen. Daarnaast zijn de 

ontwerpconcepten beoordeeld op het verwachte beheer en de kosten over vijf jaar.  

Randvoorwaarden: Tijdens het ontwerpproject is gebleken dat de gehele berichtenserver, die alle oproepen in 

het JBZ distribueert inclusief het VOS/MOS, vervangen moest worden. Dit gehele vervangingstraject valt nu 

onder een ‘JBZ-breed’ project, waar het ontwerpproject vervolgens dus onderdeel van uitmaakte. Bij het 

ontwerp is rekening gehouden met de randvoorwaarden van het JBZ-brede project. 

Resultaten: Uiteindelijk is een goed onderbouwde keuze gemaakt voor een vernieuwd VOS/MOS met de 

leveranciers CLB i.c.m. Itémedical. Dit definitieve eind-ontwerp is opnieuw beschreven aan de hand van het 

‘vijf-lagen-interoperabiliteitsmodel’ van Nictiz. Dit ontwerp is verder uitgewerkt in een aanschafadvies en 

implementatieplan. Het implementatieplan is specifiek afgestemd op de kinderafdeling en couveuseafdeling, 

maar houdt ook rekening met een ziekenhuisbrede implementatie. Naar verwachting zal het nieuwe systeem 

eind 2020 worden aangeschaft en in 2021 worden geïmplementeerd: eerst op de kinderafdeling en 

couveuseafdeling en daarna ziekenhuisbreed. 

Conclusie: Het vernieuwde VOS/MOS biedt veel potentie om aan de projectdoelen (behalen van veiligere 

patiëntenzorg én een efficiëntere/effectievere manier om te werken voor de VPK) te voldoen. De beschikbare 

tijd voor dit ontwerpproject was weliswaar helaas te kort om de beoogde functionele verbeteringen direct te 

kunnen waarnemen (dat kan immers pas bij implementatie in 2021), maar zowel de POC (H9) als de Verificatie 

(H13) laten zien dat er wordt voldaan aan de meest relevante eisen van het JBZ. Daarnaast is in de 

samenwerking van het JBZ met zowel CLB als Itémedical tot nu toe gebleken dat ze graag meewerken aan 



Pagina 4 van 60 
 

nieuwe ontwikkelingen, omdat dit ook een verrijking van hun product betekent. In de toekomst moet blijken of 

deze verwachtingen ook worden waargemaakt. Daarnaast moet uit de validatie, als het systeem eenmaal in 

gebruik is genomen (en voor langere tijd draait), nog blijken of het systeem daadwerkelijk aan alle 

verwachtingen voldoet. 

Aanbevelingen: Het doorvoeren van verbeteringen binnen het VOS/MOS zit voor een groot deel in de 

vervanging van de berichtenserver, maar zal nóg verder verbeterd kunnen worden door middel veranderingen 

in het gedrag van de gebruikers. Hiervoor zijn in dit verslag vele aanbevelingen voor gedaan. Het is belangrijk 

om je hier als ziekenhuis bewust van te zijn. Bovendien zitten er naast het VOS/MOS vaak nog vele andere 

systemen aan een berichtenserver gekoppeld die voor alarmering zorgen. 
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Definitie- en afkortingenlijst  
Alarmmoeheid Met alarmmoeheid wordt bedoeld dat iemand zoveel alarmen binnenkrijgt waardoor 

hij/zij overweldigd raakt en het risico loopt niet de juiste actie te ondernemen op het 
alarm 

ASCOM Huidige leverancier berichtenserver JBZ 
BMI Brandmeldinstallatie 
BHV Bedrijfshulpverlening 
Buddyoproep De oproep naar een tweede collega (of groep) verpleegkundige(n)wanneer door de eerste 

(groep van) ontvangende verpleegkundige de oproep geweigerd of genegeerd is.  
CLB Een leverancier van een berichtenserver 
‘Domme’ koppeling Een koppeling tussen een medisch apparaat en een berichtenserver via een i/o contact 

van het VOS. Hierdoor wordt een bericht gecreëerd dat enkel aangeeft dat een apparaat, 
een alarm geeft bij een specifiek bed. In tegenstelling tot de “Slimme Koppeling” 

EBI Enterprise Building Integrator 
Ekahau Het systeem voor persoonsbeveiliging 
EPD Elektronisch patiëntendossier 
Escalatie oproep Een escalatie oproep komt automatisch bij de vaste escalatie groep van een afdeling 

terecht als de buddy een oproep negeert of weigert. Daarnaast kunnen sommige type 
oproepen (zoals een noodoproep) direct als escalatie oproep gestuurd worden.  

FO Functioneel ontwerp 
GBS Gebouw Beheer Systeem 
Handset Het mobiele device waar de gebruikers berichten op ontvangen en mee bellen 
Intelligente oproep Een verpleegkundige oproep waarbij de patiënt informatie mee kan sturen. Bijv.: patiënt 

geeft aan naar het toilet te moeten. De verpleegkundige kan dan met de juiste actie en 
snelheid naar de patiënt. 

I62 toestel Het huidige toestel van Ascom waarop de gebruikers de meldingen ontvangen en mee 
bellen. 

Itémedical Een leverancier voor een onderdeel van het MOS 
IQ Messenger Een leverancier van een berichtenserver 
JBZ Jeroen Bosch Ziekenhuis 
Ketenbewaking Ketenbewaking zorgt ervoor dat de gehele alarmeringsketen (vanaf de bron tot aan de 

smartphone bij de gebruiker) bewaakt is (end-to-end monitoring). Hierdoor is het 
onmogelijk om een alarm in de keten te “verliezen”. 

CE-markering CE-markering is de bevestiging van een Medical Device fabrikant dat het product voldoet 
aan de essentiële eisen van alle relevante Europese richtlijnen voor medische 
hulpmiddelen. 

MDR Medical Device Regulatory 
MICT Medische Informatie en Communicatie Technologie 
MOS Medisch Oproep Systeem  
Netpage Applicatie ten behoeve van opschaling in geval van calamiteiten  
Primaire oproep De verpleegkundigen die gekoppeld zijn aan een patiënt en daarvan als eerste de alarmen 

ontvangen 
PoC Proof of Concept 
PRI Prospectieve Risico Inventarisatie 
PRS Prospectieve Risico Screening 
Toewijzingsapplicatie In de toewijzingsapplicatie kunnen professionals per bed aangeven welke alarmen naar 

welke professional gestuurd moeten worden. 
Servicebedrijf Het Servicebedrijf is een dienstverlenende en ondersteunende afdeling binnen het  JBZ 

onder meer op het gebied van facilitaire dienstverlening, inkoop, techniek en vastgoed 
SIT Spoed interventie team 
‘Slimme’ koppeling Een koppeling tussen een medisch apparaat en de berichtenserver, waarbij de informatie 

die meegestuurd wordt vanuit het medisch apparaat in het koppelbericht verwerkt is. 
Informatie zoals het type apparaat, soort alarm, vitale waardes kunnen daardoor 
meegestuurd worden in tegenstelling tot de “domme koppeling”  

Stille alarmering Alarmering op bijvoorbeeld een IC afdeling waarbij geen akoestische signalen zijn te 
horen. De alarmen worden bij de zorgprofessionals afgeleverd via een smart device, 
terwijl het medisch apparaat stil blijft.  

TCO Total Cost of Ownership 
TO Technisch ontwerp 
VOS Verpleegkundig Oproep Systeem 
VPK Verpleegkundige(n) 
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Projectvraag
Functionele 
specificatie 

(PvE)

Technische 
specificatie 

(PvE)

Analyse/
concepten

Ontwerpkeuze
Systeemontwer

p (verificatie)
Implementatie 

(verificatie)
Validatie 

overdracht

1. Inleiding 
Zorginstellingen kiezen steeds vaker voor eenpersoonskamers, onder andere vanwege privacy en 

infectiepreventie. Echter heeft deze verandering een grote impact op de observatie en bewaking van 

patiënten. Een verpleegkundige (VPK) kan niet meer met één blik een hele zaal vol met patiënten overzien. Dit 

is een van de redenen om een alarmeringssysteem te gebruiken. Onder een alarmeringssysteem wordt 

doorgaans het medisch oproep systeem (MOS) en een verpleegkundig oproep systeem (VOS) bedoeld. Deze 

oproepsystemen zijn bestemd om oproepen en alarmen van een patiënt te distribueren naar een 

zorgprofessional. Over het algemeen zijn dit verpleegkundigen die via het systeem een signaal binnenkrijgen op 

hun handset met als doel dat ze bij een patiënt moeten gaan kijken. Een VOS/MOS bestaat altijd uit een bron 

die een oproep genereert, een centrale server die controleert naar wie de oproep moet (berichtenserver), en 

een ontvanger die de oproep ontvangt op een handset.  

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is tijdens de nieuwbouw in 2011 een VOS/MOS geïnstalleerd. Dit systeem 

is nu aan vervanging toe, wat nader wordt toegelicht in Hoofdstuk 2. Bij het aanschaffen en implementeren van 

een VOS/MOS zijn er diverse aspecten waar rekening mee gehouden moet worden. Zo moet dit systeem 

voldoen aan vigerende wetgeving en richtlijnen voor medische hulpmiddelen. Daarnaast is het bij het 

aanschaffen van een VOS/MOS belangrijk om de risico’s in het gehele systeem en de inzet van het systeem in 

het zorgproces in kaart te brengen. Er zijn verschillende leveranciers op de markt met elk eigen mogelijkheden 

en oplossingen. Omdat elk ziekenhuis een eigen historie heeft zowel in de technische, procesmatige en 

functionele aspecten van het VOS/MOS, kan alleen met een ontwerpgerichte aanpak de juiste keuzes gemaakt 

worden voor het JBZ. De verschillende onderdelen, stappen, keuzes en overwegingen die gemaakt zijn voor in 

het ontwerpproject voor het vernieuwen van het VOS/MOS worden in dit rapport toegelicht aan de hand van 

het ontwerpproces weergegeven in Figuur 1 en de ontwerp-lagen volgens het 5-lagen interoperabiliteitsmodel 

van Nictiz (Figuur 2).  

 

 

De projectvraag zal verder uitgediept en beschreven worden in hoofdstuk 

3. De hoofdstukken 4 t/m 6 verstrekken de informatie die als input wordt 

gebruikt om te komen tot een Programma van Eisen (PvE), zoals 

beschreven in hoofdstuk 7. Dit PvE wordt gebruikt om in hoofdstuk 8 een 

eerste analyse op de mogelijkheden uit te voeren. Dit leidt tot twee 

ontwerp concepten, uiteengezet in hoofdstuk 9. De hoofdstukken 10 en 11 

beschrijven de uiteindelijke ontwerpkeuze. Daarna volgt een advies voor 

implementatie in het JBZ (hoofdstuk 12) en een verificatie van het 

ontwerp (hoofdstuk 13). In de hoofdstukken 14-16 volgt de afronding van 

het ontwerpproject inclusief discussies, aanbevelingen en conclusie. 

Figuur 1- Ontwerpcyclus gehanteerd in dit ontwerpproject 

Figuur 2 - Ontwerplagen volgens het 5-

lagen interoperabiliteitsmodel van Nictiz 
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2. Achtergrondinformatie 
Het VOS en het MOS zijn systemen die gericht zijn op het overbrengen van informatie naar een zorgverlener. 

Deze informatie wordt via een berichtenserver doorgezet naar de juiste zorgverlener. Een berichtenserver, ook 

wel een alarmserver, message broker of message server genoemd, is een softwareproduct (pre) geïnstalleerd 

op een server met het doel de alarmen/meldingen/berichten afkomstig van een bron te verzenden naar 

draadgebonden of draadloze ontvangers (IQ Messenger, 2017). In dit rapport wordt de term “berichtenserver” 

gebruikt. In Figuur 3 is een overzicht te zien van de diverse systemen binnen het JBZ, die gebruik maken van de 

huidige berichtenserver (van de leverancier Ascom) om informatie door te sturen naar de handset van een 

gebruiker. Een handset is een mobiel toestel waar de ontvanger de berichten op binnen krijgt en op af kan 

handelen (weigeren of accepteren). De gestreepte vierkante kaders in Figuur 3 geven de berichtenstromen VOS 

en MOS weer, waar de focus van dit ontwerpproject op zal liggen. In alle berichtenstromen is er sprake van een 

bronsysteem die de informatie genereert, de berichtenserver die de informatie verwerkt en distribueert, en 

een handset waarop de informatie wordt ontvangen. Een VOS/MOS wordt gezien als de gehele keten vanaf de 

bron tot en met de handset. Een nieuw ontwerp voor een VOS/MOS systeem kan dus niet worden gerealiseerd 

zonder de berichtenserver en handsets mee te nemen in het ontwerp.  

Binnen het VOS/MOS wordt onderscheid gemaakt tussen een VOS, waarbij de trigger een handmatige actie is 

door een patiënt of een verpleegkundige, en een MOS, waarbij de trigger een alarm is van een medisch 

apparaat. Zie als voorbeeld in Figuur 4, de huidige situatie van het VOS/MOS in het JBZ (deze wordt in detail 

toegelicht in paragraaf 6.2). In het geval van het VOS spreken we over een “oproep” die bij de gebruiker binnen 

komt en bij het MOS heet dit een “alarm”. JBZ breed wordt er gebruik gemaakt van een VOS; daarnaast wordt 

op twee afdelingen (kinderafdeling en couveuseafdeling) een MOS gebruikt. De VOS-oproepen in het JBZ 

komen voornamelijk van de klinische verpleegafdelingen, maar ook op minder valide toiletten en poliklinieken 

zijn VOS knoppen aanwezig. Vanaf elk paneel met VOS-knoppen binnen het JBZ kunnen oproepen gegenereerd 

worden. Een VOS-paneel bevat drie knoppen waarmee verschillende oproepen gemaakt kunnen worden:  

1. Patiëntenoproep: deze oproep wordt gegenereerd door de patiënt op het moment dat hij/zij hulp van een 

VPK nodig heeft.  

2. Assistentieoproep: deze oproep wordt gemaakt door een VPK om assistentie bij een collega te vragen.  

3. Noodoproep: deze oproep wordt over het algemeen gemaakt door een VPK in geval van nood. Op veel 

klinische afdelingen wordt deze oproep gezien als een reanimatieoproep. Een familielid/bezoeker van een 

patiënt, of een patiënt zelf kan in geval van nood ook gebruik maken van deze knop.  

De Praktijkgids medische informatietechnologie (2018) beschrijft de volgende terminologie voor het VOS, MOS 

en MAS: 

• VOS -figuur 4: Verpleegkundig Oproepsysteem → patiëntoproepen, assistentieoproepen, 
serviceoproepen en nood/reanimatieoproepen. 

• MOS -figuur 4: Medisch Oproepsysteem → medische apparatuur gekoppeld via maak-
/breekverbinding aan een alarmsysteem met draagbare devices. 

• MAS -figuur 4: Medische Alarmeringssysteem → alarmen met context informatie vanuit medische 
apparatuur worden doorgestuurd naar draagbare devices. 
 

In dit ontwerpproject wordt de term MAS verder achterwege gelaten. Het onderscheid tussen een MOS en 

MAS wordt in het JBZ gemaakt door respectievelijk een MOS via een ‘domme koppeling’ en een MOS via een 

‘slimme’ koppeling. Een 'domme' koppeling is een koppeling tussen een medisch apparaat en een 

berichtenserver via een i/o contact van het VOS. Hierdoor wordt een bericht gecreëerd dat enkel aangeeft dat 

een apparaat een alarm geeft bij een specifiek bed. Een 'slimme' koppeling is een rechtstreekse koppeling 

tussen een medisch apparaat en de berichtenserver, waarbij de informatie die meegestuurd wordt vanuit het 

medisch apparaat in het koppelbericht verwerkt is. Informatie zoals het type apparaat, soort alarm, vitale 

waardes kunnen daardoor meegestuurd worden. 
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Verpleegkundig oproepsysteem
1. Normale en assistentie oproepen (rode knop)
2. Afhandelen oproep (groene knop)
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 Figuur 3 - Alle berichtenstromen die verbonden zijn aan de huidige Ascom berichtenserver. De paars gestreepte rechthoeken bevatten onderdelen van het huidige VOS/MOS in het JBZ.
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Figuur 4 - Huidige situatie VOS/MOS binnen het JBZ 

3. Projectvraag 

3.1 Aanleiding 
In het huidige systeem op de kinderafdeling en couveuseafdeling van het JBZ zijn het VOS en het MOS 

geïntegreerd. Het systeem is inmiddels technisch verouderd en kent haar beperkingen; de stabiliteit 

vermindert. In het huidige systeem zijn er situaties geweest waarbij een onderdeel uit de keten onopgemerkt 

niet werkte: toen kwamen er voor een langere periode geen alarmen en was er sprake van schijnveiligheid. Dit 

probleem wil het JBZ te allen tijde voorkomen en daarom is een vernieuwd, veilig systeem noodzakelijk. 

Daarnaast bestaat de functionele wens om door middel van ‘slimmere’ communicatie tussen medische 

apparatuur en het MOS de alarmering te verbeteren zodat alarmmoeheid (zie definities) bij verpleegkundigen 

aangepakt kan worden. Ook is er niet altijd een duidelijk onderscheid tussen de verschillende alarmen. De vele 

alarmen zorgen voor overlast en slaapproblemen bij patiënten en ouders: een `stille’ patiëntenkamer zou de 

uiteindelijke wens zijn vanuit ontwikkelingsgerichte en gezinsgerichte zorg (Hill & LaVela, 2015) (van Pul, et al., 

2015).  

Dit alles was aanleiding om het ontwerpproject te starten. In de loop van het ontwerpproject werd duidelijk dat 

een onderdeel van het huidige systeem, de berichtenserver (van Ascom), per 2021 ‘end-of-service’ zou zijn. 

Hierdoor is in de loop van het ontwerpproject, het ontwerpproject een belangrijk onderdeel geworden van een 

groter meer-jaren traject binnen het JBZ: “De vervanging van de berichtenserver”. Axians, de hoofdaannemer 

van de berichtenserver, heeft samen met Ascom gegarandeerd dat ze tot 1 januari 2021 support kunnen 

leveren, zonder vervanging of upgrade van (een onderdeel van) de berichtenserver. Om de support tot 1 

januari 2021 te kunnen realiseren en het operationele probleem met de back-ups op te lossen, zijn afspraken 

gemaakt, te lezen in Appendix A. Met het wegvallen van de huidige Ascom berichtenserver zouden alle 
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berichten die via deze route worden gedistribueerd, zoals te zien in Figuur 3 en Figuur 8 in paragraaf 6.4, niet 

meer bij de ontvanger aankomen. Een tijdige vervanging door een nieuwe berichtenserver is hiermee cruciaal. 

3.2 Projectdoel  

3.2.1 QME ontwerpproject 

Dit QME ontwerpproject is gedefinieerd als: Het ontwerpen van een vernieuwd (geïntegreerd) VOS/MOS 

systeem voor het JBZ. Dit ontwerp wordt getoetst met een pilot op de kinderafdeling en couveuseafdeling, 

maar is tevens bedoeld om ziekenhuisbreed te worden geïmplementeerd. Het doel van het vernieuwde 

VOS/MOS systeem is tweeledig: 

1. Het verbeteren van het huidige MOS systeem heeft als doel om de patiëntveiligheid te verhogen en 

patiëntenzorg te verbeteren, door middel van: 

• een ‘gesloten’ bewaakte alarmeringsketen (dit zal later nog nader worden toegelicht); 

• verpleegkundigen kunnen laten acteren op enkel relevante alarmen; dat vermindert de alarmmoeheid; 

• een alarmeringssysteem dat naadloos aansluit op het werkproces op de werkvloer. De alarmen moeten 

hiervoor binnenkomen op het moment dat het een toegevoegde waarde heeft om deze te ontvangen; 

• het zorgen voor rust voor de patiënten; enerzijds door minder onnodige alarmen, anderzijds door het 

creëren van ‘stille alarmering’ (zie definitie);  

• een technisch stabiel systeem. 

 

2. Een efficiëntere/effectievere manier om van werken bewerkstelligen voor de verpleegkundigen, door 

middel van: 

• ‘intelligentere’ oproepen, waardoor de zorgprofessionals adequater kunnen reageren op de soort 

oproep en waardoor, door de juiste inrichting, een event leidt tot de juiste actie; 

• het bieden van mogelijkheden voor bijvoorbeeld invoer van korte registraties aan het bed en toegang 

tot kritieke informatie uit het EPD. Dit is geen VOS/MOS functionaliteit, maar kan geïntegreerd worden 

in het device waarop ook de VOS/MOS berichten binnen komen.  

Voordat de stappen voor een nieuw systeem werden gezet, is in kaart gebracht of deze projectdoelen behaald 

kunnen worden door middel van een upgrade van het huidige systeem. Deze analyse is beschreven in Appendix 

B. Uit deze analyse kan geconcludeerd worden dat een nieuw ontwerp van het systeem noodzakelijk is om de 

projectdoelen te kunnen behalen.  

De oorspronkelijke scope van het ontwerpproject is als volgt gedefinieerd: 

Deliverables 

1) Ontwerp van een vernieuwd JBZ-breed VOS/MOS (inclusief adviesrapport en prospectieve risicoanalyse). 

2) Ontwerp testopstelling vernieuwd VOS/MOS voor de kinderafdeling en couveuseafdeling. 

3) Advies voor implementatie vernieuwd VOS/MOS op de kinderafdeling en couveuseafdeling. 

4) Implementatie vernieuwd VOS/MOS op de kinderafdeling en couveuseafdeling.  

5) Adviesrapport voor implementatie van het vernieuwde VOS/MOS JBZ-breed. 

Non-deliverables 

1) Complete implementatie van het vernieuwde VOS/MOS JBZ-breed. 

2) ‘Integrated workflow intelligence’; bijv. invoer van korte registraties aan het bed, toegang tot kritieke 

informatie uit het patiëntendossier etc. Mogelijkheden hiervoor moeten echter niet vergeten worden bij 

het ontwerp van het VOS/MOS. 
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In eerst instantie zouden de beschreven projectdoelen bereikt kunnen worden door één nieuwe 

berichtenserver aan te schaffen, om het huidige VOS en MOS op aan te sluiten. De oude (Ascom) 

berichtenserver zou hier parallel aan blijven draaien. Hiermee was het mogelijk om een verbetering in het 

VOS/MOS te realiseren en zou in de toekomst de overige systemen mogelijk ook aan deze berichtenserver 

gekoppeld kunnen worden. Vanuit dit oogpunt is het ontwerptraject van start gegaan. Bij het opstellen van het 

Programma van Eisen is dus vanaf het begin rekening gehouden met de overige berichtenstromen uit Figuur 3. 

3.2.2 JBZ brede meer-jaren traject 

Figuren 3 en 8 geven weer aan welke berichtenstromen de berichtenserver gekoppeld is en wat de impact is 

van het meer-jaren traject. Bij het introduceren van het JBZ brede meer-jaren traject is de focus van het project 

dan ook ergens anders komen te liggen. Het doel werd om de berichteninfrastructuur en beheerorganisatie 

toekomstbestendig her in te richten zodat berichten gegenereerd door een VOS, een MOS en andere berichten 

veilig ontvangen en afgehandeld kunnen worden en dat uitbreidingen met nieuwe toekomstige 

functionaliteiten mogelijk zijn. Het uitgangspunt werd een “as-is” overgang met behoud van functionaliteit van 

alle berichtenstromen. Dit betekent dat alle functionaliteiten die in de berichtenstromen uit Figuur 3 op dit 

moment in het JBZ beschikbaar zijn, ook in het nieuwe systeem moeten zitten én dat er in eerst instantie geen 

nieuwe functionaliteiten werden toegevoegd. Daarnaast moesten door de deadline van 1 januari 2021 de 

keuzes sneller gemaakt worden.  

3.3 Projectorganisatie 
Bij de start van het QME ontwerpproject bestond de projectorganisatie uit een stuurgroep, projectgroep en 

twee werkgroepen (functioneel en techniek). Het project is een samenwerking tussen de afdeling Medische 

Informatie en Communicatie Technologie (MICT), het Servicebedrijf en de betrokken zorgafdelingen van het 

JBZ. Uit deze afdelingen zijn de personen met de benodigde expertise betrokken. Vanuit de zorg waren dit 

primair de kinderafdeling en couveuseafdeling, in verband met het gebruik van een MOS op deze afdelingen. 

Vanuit de afdeling MICT zijn ook de collega’s met de meeste kennis van het MOS betrokken. Vanuit het 

Servicebedrijf is de huidige beheerder van alle berichtenserver gerelateerde componenten betrokken. Hij had, 

binnen het JBZ, de meeste kennis over de huidige mogelijkheden en instellingen binnen het VOS/MOS. Voor 

meer details over de projectorganisatie en een stakeholder analyse, zie Appendix C.  

Voor het JBZ brede meer-jaren traject is de projectorganisatie breder opgezet. Deze bestaat uit een stuurgroep, 

projectgroep en diverse werkgroepen. De volgende werkgroepen zijn binnen dit project gedefinieerd: 

1. Functioneel en mobiele devices 

2. Techniek en koppelingen 

3. Mobiele devices 

4. Financieel en contracten 

5. Beheer organisatie 

Doordat de vervanging van de berichtenserver ook tot een vernieuwing in werkprocessen voor de overige 

zorgafdelingen in het JBZ leidt, is vertegenwoordiging vanuit de overige zorg bij dit project betrokken. Hiervoor 

is gebruik gemaakt van de bestaande werkgroep ‘verpleegkundig proces’. Voor een gedetailleerd overzicht van 

alle betrokkenen per groep, zie Appendix C.  

Gedurende het project zijn sommige werkgroep samenstellingen enigszins gewijzigd afhankelijk van de fase van 

het project. Daarnaast zijn er per fase werkpakketten opgesteld.  
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3.4 Projectplan 
In dit ontwerpproject zijn de stappen uit de ontwerpcyclus aangehouden (zoals eerder weergegeven in Figuur 

1). Per ontwerpcyclus zijn diverse stappen gezet om tot een gewenst resultaat te komen. Deze stappen zullen 

in dit rapport worden toegelicht:  

1. Projectvraag (de projectvraag is in de eerste fase geconcretiseerd) (H3) 

2. Programma van eisen (functionele en technische specificaties) (H7) 

• Literatuuronderzoek (H4) 

• Marktverkenning: productpresentaties en referentiebezoeken (H5) 

• Meelopen op klinische afdelingen (H6) 

• Brainstormsessies (H6) 

• Optimalisatie a.d.h.v. het 5-lagen model (H6) 

3. Analyse (H8) 

• Request for proposal 

• Prospectieve risicoanalyse + analyse op basis van de bekende informatie  

4. Concepten (H9) 

• Proof of concept: met 2 partijen (H9) 

• Business case: financieel inzicht in de twee concepten (H10) 

5. Ontwerpkeuze (H11) 

• Analyse en definitieve keuze ontwerp 

6. Implementatieplan (H12) 

• JBZ-breed  

• Kinderafdeling en couveuseafdeling 

• Verificatie (H13) 

7. Uitrol op de kinderafdeling en couveuseafdeling / Pilot op afdelingen 

De stappen die zijn gezet in het kader van het QME ontwerpproject zijn t/m stap 6 gelijk aan het JBZ brede 

meer-jarentraject. Om stap 7 te kunnen realiseren is het noodzakelijk om de nieuwe berichtenserver 

geïmplementeerd te hebben in de JBZ infrastructuur. Echter is door het JBZ-brede meer-jarentraject de keuze 

gemaakt om -- vóórdat de berichtenserver ten behoeve van de implementatie op de kinderafdeling en 

couveuseafdeling geïmplementeerd kon worden -- éérst voor de gehele scope (totale vervanging 

berichtenserver) de contractering rond te krijgen. Hiervoor was een verdieping op de overige berichtenstromen 

(zie Figuur 3) noodzakelijk. Om deze reden valt de uitrol op de kinderafdeling en couveuseafdeling (beschreven 

deliverable in 3.2.1) niet meer binnen dit QME ontwerptraject.  

3.5 Projectrisico’s  
In de beginfase van dit ontwerpproject is een analyse uitgevoerd op de risico’s, welke niet volledig los zijn te 

zien van het JBZ meer-jaren traject. Bij de analyse zijn mensen, middelen en tijdsrisico’s in beeld gebracht met 

als focus de risico’s die de vervanging van de berichtenserver in gevaar kunnen brengen. Per risico is gekeken of 

hier een voorzorgsmaatregel voor getroffen kon en moest worden. Op deze manier zijn alle projectrisico’s zo 

veel mogelijk geminimaliseerd. In Tabel 1 staan de grootste risico’s benoemd, voor een volledig overzicht zie 

Appendix D.  
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Tabel 1 - Projectrisico's die vooraf aan het project zijn geïdentificeerd en indien nodig maatregelen op zijn genomen. 

Zowel de kans als het effect wordt beschreven met een getal tussen 1 en 5. Een hoger getal betekent een grotere 

kans/effect.   

4.  Verkenning kaders 
Bij het introduceren van een (nieuw) alarmeringssysteem in een ziekenhuis, zijn er diverse aspecten waar 

grondig naar gekeken en over nagedacht moet worden. In Nederland is met name al veel onderzoek gedaan 

naar patiëntveiligheid, wet- en regelgeving en hygiëne. In dit hoofdstuk worden de meest relevante zaken 

belicht die mede als input worden gebruikt voor het PvE. Voor een verdere verdieping, zie Appendix E.     

Alarmmoeheid 

Alarmeringssystemen zitten in de top van grootste gevaren doordat alarm gerelateerde events veel voorkomen 

en de consequenties extreem serieus kunnen zijn. Een voorbeeld van een alarm gerelateerd event is dat een 

alarm niet wordt opgemerkt door een zorgprofessional, wat kan komen door alarmmoeheid (ECRI, 2016). Met 

alarmmoeheid wordt bedoeld dat de zorgprofessional zoveel alarmen binnenkrijgt waardoor deze overweldigd 

raakt. Alarmmoeheid kan grote gevolgen hebben en is hiermee een belangrijk probleem dat aangepakt moet 

worden. Enerzijds is de oplossing te vinden in het aanpassen van gewoontes en cultuur binnen de 

zorgverleners en anderzijds is het van belang dat de technische mogelijkheden ondersteunen dat er enkel 

klinisch relevante alarmen bij de zorgverlener aankomt.  

Een van de belangrijkste oplossingen om ongewenste alarmen te verminderen is het gebruiken van aangepaste 

alarmgrenzen. Door deze alarmgrenzen te baseren op de individuele patiënt, zullen er minder alarmen zijn die 

klinisch niet relevant zijn. Vooral wanneer de alarmgrenzen dichtbij een baseline van een patiënts vitale 

parameters ligt, is het aan te raden deze aan te passen. Daarnaast ontstaan alarmen vaak tijdens handelingen 

die een zorgverlener zelf uitvoert, zoals uitzuigen van slijm of het verplaatsen van een patiënt. De 

zuurstofsaturatie zou tijdelijk even kunnen dalen door het uitzuigen van slijm of een bewegingsartefact kan 

ontstaan door het verplaatsen van een patiënt. Deze alarmen zijn op dit moment niet klinisch relevant en de 

zorgverlener is op dat moment ter plaatse. Een alarm doorgeven via een alarmeringssysteem zorgt in dit geval 

Nr.  Risico omschrijving Tegenmaatregel Kans 
(1-5) 

Effect 
(1-5) 

Risico 

1 
Vertraging project i.v.m. 
beschikbare resources 

Een vangnet voor de 
vertragingen en op tijd plannen 
van afspraken en aanvragen 
van resources binnen de 
stuurgroep 

3 3 
Latere oplevering van de berichtenserver, 
deadline Ascom wordt niet gehaald.  

2 
Geen budget voor vervanging van 
de berichtenserver 

Ruim op tijd geld afspraken 
maken om geld vrij te maken  

3 5 
Nieuwe berichtenserver wordt niet of later 
aangeschaft. Vertraging van 
implementatie. 

3 
Technisch blijkt er iets in de 
keten niet mogelijk te zijn 

Goede analyse fase met 
technische testopstelling 

2 5 

Als er technisch in de keten iets niet 
mogelijk is wat niet op een andere manier 
opgelost kan worden, zal dat ontwerp 
afvallen. Dit kan uiteindelijk vertraging 
opleveren.  

4 

Door huidige (technische) 
problematiek MOS een uitstel 
van gehele vervanging (doordat 
noodoplossingen nodig zijn) 

Een tijdelijke oplossing voor de 
problematiek die het ontwerp 
voor gehele vervanging niet in 
de weg zit.  

 
3 

 
 
5 
 

Er komt op korte termijn geen nieuwe 
berichtenserver waardoor het 
ontwerpproject niet doorgezet kan worden 
(of bij een advies blijft).  

5 

BMI: certificering voor stille 
ontruiming zoals in de huidige 
situatie met nieuwe 
berichtenserver mogelijk niet 
haalbaar (of vertraagd).  

Adviserende instantie bij 
betrekken + ervaring van 
leverancier gebruiken voor 
beste ontwerp 

3 4 

Ascom moet nog in stand gehouden 
worden. Dit kan financieel grote gevolgen 
hebben. Daarnaast zullen (een deel van de) 
gebruikers mogelijk met 2 toestellen 
moeten werken.  
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enkel tot overlast. Door een delay in te bouwen, krijgt de zorgverlener het alarm pas binnen op het moment 

dat deze echt klinisch relevant is.  

Stille alarmering 

Een wens in veel ziekenhuizen in zowel Nederland als op internationaal gebied is een stille intensive care (IC), 

omdat geluiden een negatief effect op het herstel van de patiënt hebben. Geluidsoverlast zorgt voor een 

grotere kans op een delier, verstoring in het slaap/waak ritme en verhoging van stressreacties. Doordat een 

groot deel van de geluidsoverlast wordt veroorzaakt door de alarmen op het medische apparaat, is het van 

belang om het geluid van de alarmen bij het bed weg te halen. Echter, moeten de alarmen wel terecht komen 

bij de (juiste) verpleegkundige. Als dit proces goed ingericht wordt, kan dit een significante reductie van 

omgevingsgeluid voor de patiënten opleveren (Darbyshire, 2019). Een goed ontwerp van het medisch 

alarmeringssysteem is hiervoor van belang. 

Wet- en regelgeving 

Een alarmeringssysteem valt onder de certificering van medisch hulpmiddel in de Medical Device Regulatory 

(MDR). Classificering van een medisch alarmeringssysteem vindt plaats op basis van de regels voor software. 

Als de aard van de variaties van de parameters zodanig is dat ze tot onmiddellijk gevaar voor de patiënt kunnen 

leiden (of bestemd voor diagnose in klinische situaties waarin de patiënt in onmiddellijk gevaar verkeert) 

behoren zij tot klasse IIb (bijvoorbeeld variaties in prestatie hart, ademhaling etc.). Het beoogd gebruik van 

klasse IIb certificering is:  

• Software bedoeld om informatie te verstrekken die wordt gebruikt om beslissingen te nemen voor 

diagnostische of therapeutische doeleinden die ernstige verslechteringen van iemands gezondheid of 

chirurgische ingreep kunnen veroorzaken. 

• Software die bedoeld is om vitale fysiologische parameters te bewaken die kunnen resulteren in 

onmiddellijk gevaar voor een patiënt.  

Op het moment dat een medisch alarmeringssysteem als primair systeem wordt gebruikt waar de gebruikers 

volledig op vertrouwen en beslissingen op maken, zal de berichtenserver (als onderdeel van een medisch 

alarmeringssysteem) volgens de regelgeving als een klasse IIb systeem gecertificeerd moeten worden.  

Ketencertificering 

Zowel het ziekenhuis als de leveranciers moeten adequate veiligheidsmaatregelen voor de keten nemen. De 

eindgebruiker die een keten van apparatuur samenstelt, in bijna alle gevallen het ziekenhuis, is zelf 

verantwoordelijk voor het functioneren van de keten (artikel 22 MDR). Dit is belangrijk om in acht te nemen bij 

het aanschaffen en uitrollen van een nieuw alarmeringssysteem.  

Hygiëne 

Een smart device/pieper/handheld dat als mobiel communicatiemiddel onderdeel uitmaakt van een VOS/MOS, 

zal dagelijks op vele momenten van de dag op verschillende plekken gebruikt worden. Dat maakt een smart 

device een bron van verspreiding van micro-organismen tussen patiënten. Dit is natuurlijk ongewenst en wil 

men zo veel mogelijk voorkomen. Een oplossing zou kunnen zijn om de alarmen zo veel mogelijk handsfree te 

kunnen bedienen. Dit is meegenomen in het PvE.  
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5. Marktverkenning 

5.1 Referentiebezoeken 
Om een goed beeld te krijgen van de systemen die in andere ziekenhuizen worden gebruikt zijn er met diverse 

leden van de projectgroep een aantal referentiebezoeken afgelegd. De verslagen van de referentiebezoeken 

zijn te lezen in Appendix F. De resultaten uit de referentiebezoeken zijn als input gebruikt voor het opstellen 

van het PvE. Hieronder volgt een kort overzicht van de leveranciers die (een onderdeel van) een VOS/MOS 

kunnen leveren en daarnaast de meest opvallende zaken naar aanleiding van de referentie bezoeken. Een 

uitgebreidere analyse van de leveranciers volgt in Hoofdstuk 8.  

Tabel 2 - Leveranciers voor (een onderdeel van) een VOS/MOS 

Leverancier Welke onderdelen kunnen er door de leverancier geleverd worden 

IQ messenger Een software only product: de centrale berichtenserver voor distributie van berichten 

CLB  VOS hardware, berichtenserver én mobiele devices 

Itémedical Koppelvlak voor medische apparatuur (altijd i.c.m. een berichtenserver zoals CLB) 

Ascom VOS hardware, berichtenserver én mobiele devices 

Philips Care Event Software product voor de MOS keten (Enkel i.c.m. de Philips bewakingsmonitoren) 

 

Opvallende zaken naar aanleiding van de referentie bezoeken 

1. Sommige ziekenhuizen kiezen ervoor om het VOS en het MOS gescheiden te houden, zoals het Maxima 

Medisch Centrum (MMC). Dit kan te maken hebben met een uitgangspunt om slechts één leverancier te 

hebben voor de hele medische alarmering keten in het MMC, zijnde Philips. Het MMC hoopt hiermee de 

veiligheid van het systeem geborgd te hebben. Echter betekent dit ook dat bij een vervanging van de 

bewakingsmonitoren opnieuw voor Philips monitoren gekozen moet worden om het zelfde MOS te 

kunnen blijven behouden.  

2. Het grootste deel van de overige ziekenhuizen die zijn bezocht heeft recent gekozen voor het product: IQ 

Messenger. Echter blijkt vaak (als er wordt doorgevraagd), dat dit systeem slechts voor een klein deel van 

het gehele VOS/MOS binnen het betreffende ziekenhuis wordt gebruikt. D.w.z., meestal is het MOS op één 

of twee afdeling gekoppeld aan het IQ Messenger systeem. Alle overige systemen (VOS, BMI, etc.) lopen 

nog via een ander systeem. In sommige gevallen zijn er plannen om dit in de toekomst verder ziekenhuis 

breed uit te bouwen.  

3. Enkele ziekenhuizen die recent volledig verbouwd of nieuw gebouwd zijn, zoals het Erasmus MC of het 

Amphia Ziekenhuis hebben daarentegen wél gekozen voor één berichtenserver voor alle systemen en voor 

het gehele ziekenhuizen. Beide ziekenhuizen hebben gekozen voor het systeem van Ascom. Hiervoor is 

gekozen omdat daarbij meteen ook alle hardware, zoals de drukknoppen bij het bed bij één leverancier 

kon worden aangeschaft.  

De referentiebezoeken hebben veel informatie opgeleverd over alle systemen op de markt. Elk ziekenhuis kiest 

voor een systeem vanuit een eigen perspectief en met eigen uitgangspunten. De referentiebezoeken leren ons 

dat er aan elk systeem voor- en nadelen zitten en dat het “perfecte” alarmeringssysteem niet bestaat.  

5.2 Productpresentaties 
Parallel aan de referentiebezoeken zijn ook de leveranciers die een berichtenserver kunnen leveren 

uitgenodigd om hun product te presenteren in het JBZ. Bij deze presentaties zijn de leden van de werkgroep 

techniek en werkgroep functioneel uitgenodigd. Deze sessies zijn bedoeld om een eerste indruk te krijgen van 

de mogelijkheden van de producten en om hier kritische vragen over te kunnen stellen. Bij de leverancier 

combinatie CLB/Itémedical is de werkgroep uitgenodigd om op hun locatie in De Rijp op bezoek te komen voor 

een uitgebreide presentatie en demo. De informatie uit deze presentaties hebben geholpen bij het opstellen 

van een realistisch PvE.  
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6. Optimalisatie VOS/MOS a.d.h.v. 5-lagen interoperabiliteitsmodel 
Informatie uitwisseling is een belangrijk onderdeel van een VOS/MOS systeem. Het is belangrijk dat informatie 

eenduidig wordt vastgelegd en onderling effectief wordt uitgewisseld: dat heet “interoperabiliteit”. Hiervoor is 

een goed ingerichte architectuur van belang. De verschillende onderdelen die van belang zijn in dit ontwerp, 

met name bij de vervanging van de berichtenserver zijn weergegeven in Figuur 3 en Figuur 8. De informatie 

niveaus die in dit ontwerpproject zijn toegepast volgen het vijf-lagen-interoperabiliteitmodel van Nictiz (Nictiz, 

2018).  

De informatie niveaus zijn in kaart gebracht voor de huidige situatie, met als doel om de te behouden en de te 

verbeteren aspecten van het systeem te kunnen benoemen. Deze input is via verschillende wijzen verkregen. 

Om de zorgprocessen helder te krijgen is er meegelopen met verpleegkundigen op 7 verpleegafdelingen. 

Daarnaast zijn er interviews gehouden met dezelfde verpleegkundigen. Er is een brainstorm sessie 

georganiseerd met een mix van collega’s van de afdeling MICT, unithoofden van klinische afdelingen en 

gebruikers van het VOS/MOS om tot de eisen en wensen van het nieuwe systeem te komen. Daarnaast zijn er 

nog diverse opvolgende sessies met VPK georganiseerd om zoveel mogelijk out of the box te denken met 

betrekking tot het nieuwe systeem. De technische informatie is opgehaald door middel van sessies met de 

collega’s van de afdeling MICT en het Servicebedrijf. Daarnaast is alle beschikbare documentatie over het 

VOS/MOS en de Ascom berichtensever in het JBZ geraadpleegd. 

Hieronder volgt een uiteenzetting volgens de vijf lagen (organisatie, zorgproces, informatielaag, applicatie en 

infrastructuur), als resultaat van de genomen stappen. Deze uiteenzetting heeft als doel om tot een PvE te 

kunnen komen (de tweede en derde stap van het ontwerpproces). 

6.1 Organisatie-laag 
De bovenste laag van het vijf-lagen-interoperabiliteitsmodel heeft betrekking op de organisatorische kant van 

de samenwerking tussen de betrokken organisaties m.b.t. het VOS/MOS, zowel binnen als buiten het JBZ: wie 

zijn er bij deze samenwerking betrokken en hoe zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden gedefinieerd. 

Deze afspraken worden gemaakt op bestuurlijk niveau. 

6.1.1 Huidige situatie VOS/MOS organisatie-laag  

Er zijn diverse organisatorische eenheden betrokken bij het gehele VOS/MOS: intern (JBZ) zijn dit de afdeling 

MICT en het Service bedrijf, extern zijn dit de partijen Axians, Ascom en de leveranciers van alle systemen die 

op de berichtenserver aangesloten zitten. 

Het VOS/MOS wordt gebruikt als een primair systeem. Dit betekent dat de gebruikers vertrouwen op de 

werking van het systeem. Om de continuïteit te borgen zijn afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van 

het systeem, zijnde 99,7% uptime. Dit betekent dat het systeem in 99,7% van de tijd werkzaam moet zijn. Dit 

heeft impact op de infrastructuur van het systeem. Daarnaast is er voor gekozen om de servers die onderdeel 

uitmaken van het huidige MOS in het JBZ (Ascom berichtenserver en Philips Emergin server) niet mee te laten 

draaien in de maandelijkse onderhoudswindows (in dit window wordt onderhoud op alle MICT-systemen 

uitgevoerd). Het VOS/MOS systeem zou tijdens het onderhoud namelijk voor een te lange tijd niet gebruikt 

kunnen worden. 

In het toekomstige systeem zal er goed over nagedacht moeten worden of het wenselijk is om dit systeem 

opnieuw niet mee te laten draaien in de onderhoudswindows. Daarnaast moet helder zijn wat het effect op het 

systeem zou zijn indien dit wel wordt gedaan.  

6.1.2 Mogelijke VOS/MOS verbeteringen organisatie-laag 

Er zijn geen JBZ-brede beleidsafspraken over de inrichting of opvolging van de VOS-oproepen. Dit betekent dat 

elke klinische afdeling hier momenteel anders mee om kan gaan. Er zijn diverse onderwerpen waarop 
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gestandaardiseerde afspraken gemaakt kunnen worden die het beheer en de veiligheid van het systeem 

zouden kunnen verbeteren. Dit zal bij de implementatie van het nieuwe systeem opgezet worden.   

Voor het subsysteem MOS bestaat er een verantwoordelijkheden matrix. Hier wordt voor elke component in 

het subsysteem beschreven wie van de betrokken partijen verantwoordelijk is. De betrokkenen zijn; MICT, 

Service bedrijf, A5-Z/A6-Z (kind/couveuse afdeling), Imtech, Ascom en Philips.  

Daarnaast zouden voor het MOS gestandaardiseerde afspraken gemaakt kunnen worden met betrekking tot 

het aansluiten van apparatuur, inrichten van filters en delays etc. Momenteel wordt het MOS op twee 

afdelingen binnen het JBZ gebruikt waardoor dit is te overzien. In Hoofdstuk 15 zullen aanbevelingen gedaan 

worden voor een toekomstige situatie waarin het MOS mogelijk wordt uitgebreid en waar men dan rekening 

mee moet houden. Gestandaardiseerde afspraken hebben een positief effect op de beheerorganisatie van het 

MOS en de hoeveelheid alarmen op een afdeling kunnen beter gereguleerd worden. Ook kunnen 

gestandaardiseerde afspraken in het gebruik veel opleveren. Verpleegkundigen worden tegenwoordig vaker op 

verschillende afdelingen ingezet. Uniforme afspraken (proces) en verantwoordelijkheden, vastgelegd in een 

centraal beleid, zijn dan een must. 

6.2 Zorgproces 
In deze sectie wordt de huidige inrichting van de zorgprocessen uitgelicht met de daarin gewenste 

verbeteringen. De focus ligt hier op het VOS en het MOS, en niet de overige berichtenstromen gekoppeld aan 

de berichtenserver. Een gedetailleerdere beschrijving van de afdelingen waarbij is meegelopen is te lezen in 

Appendix G. Hier worden huidige processen en suggesties voor verbeteringen besproken.  

6.2.1 VOS in huidig zorgproces JBZ 

Het VOS bestaat onder andere uit een oproepbel die de patiënt kan aansturen wanneer hij/zij de 

verpleegkundige graag wil zien of spreken. In Figuur 5 (p.24) is weergegeven welke keten hiermee in gang 

wordt gezet. Een patiënt kan om diverse redenen een oproep maken, zoals een verzoek voor 

eten/drinken/pijnmedicatie, medisch of zorg gerelateerde vragen, toiletbezoek etc.  

Verder is er op dit moment, afhankelijk van de afdeling, op het VOS medische apparatuur aangesloten. Deze 
apparaten zijn aan het VOS gekoppeld door middel van een ‘dom’ contact in de muur: 

➢ Infuuspompen 
➢ Voedingspompen  
➢ Couveuse 
➢ Optiscan / optiseat (valdetectie) 
➢ Dwaaldetectie  

 

Toewijzing VOS-oproepen 

Op het moment dat een patiënt een oproep maakt of een hierboven genoemd apparaat een oproep genereert, 

komt de oproep binnen op een centraalpost. Deze centraalpost bevindt zich bij de centrale balie van elke 

afdeling. Deze centraalpost wordt functioneel niet gebruikt, maar stuurt de oproep door naar de handset van 

de verpleegkundige. Afhankelijk van de inrichting van de afdeling kan dit één persoon zijn, of direct (een deel 

van) de afdeling. Een afdeling is zelf in staat om de keuze te maken om deze inrichting aan te passen in de 

toewijzingsapplicatie. Doordat de huidige applicatie erg langzaam en omslachtig werkt, hebben veel afdelingen 

dit eenmalig in laten richten door een coördinator van het servicebedrijf die het VOS systeem beheert en 

passen dit zelf niet aan.  
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Afhandeling VOS-oproepen 

De verpleegkundige kan een oproep accepteren of weigeren op de handset:  

➢ Als de oproep wordt geaccepteerd, gaat de verpleegkundige naar de patiënt. Bij het binnenkomen op 
de kamer, zet de verpleegkundige het aanwezigheidslampje aan. Daarnaast wordt de oproep bij het 
bed afgezet en een adequate actie m.b.t. de vraag van de patiënt of het medische apparaat wordt 
uitgevoerd.  

➢ Als de oproep wordt geweigerd zal deze direct worden doorgezet naar een andere verpleegkundige 
(de buddy) of een groep (meerdere verpleegkundigen van de betreffende afdeling). Voor hem/hen 
volgt dezelfde optie om de oproep te accepteren of te weigeren.  

➢ Als een VPK niks met de oproep doet, zal deze na een ingestelde periode alsnog naar het volgende 
niveau gaan (dezelfde route als wanneer een VPK de oproep weigert). 

Een VPK moet naast de handeling op een mobiel device, ook altijd de oproep afstellen op de kamer van de 

patiënt. Wordt dit niet gedaan zal het bronsysteem na een ingestelde tijd de oproep herhalen.  

Op het moment dat de oproep binnenkomt op de handset van een verpleegkundige is er een onderscheid te 

zien tussen een oproep gegenereerd door een patiënt of door een medisch apparaat. Echter kan de 

verpleegkundige niet zien wélk medisch apparaat (en met welk alarm), of wat de patiënt wil. Hij/zij is dus 

genoodzaakt om naar de kamer te gaan en daar te kijken en/of te vragen hoe ze de patiënt kan helpen of wat 

er moet gebeuren met het medisch apparaat. Daarnaast krijgen de verpleegkundigen álle oproepen binnen, 

ongeacht wat de wens van de patiënt is op dat moment of wat er mankeert met het medisch apparaat.  

6.2.2 MOS in huidige zorgproces JBZ 

Binnen het gebruik van het MOS op de kinder- en couveuse afdeling zijn er vier stappen te definiëren.  

1. Besluit tot bewaking 
2. Aansluiten van bewaking 
3. Bewaken van patiënt 
4. Afsluiten van bewaking.  

Deze vier hoofdstappen zijn weergegeven in het proces in Figuur 6 (p.25), met de daarop volgende events. 

Mobiele bewaking 

De bewakingsmonitoren zijn momenteel niet standaard aanwezig in elke kamer, omdat er minder monitoren 

dan kamers beschikbaar zijn. De monitor wordt dus eerst naar de juiste kamer gereden en daar in het netwerk 

geplugd. Vanuit een financieel perspectief is besloten om niet standaard elke kamer met alle medische 

apparatuur uit te rusten, aangezien niet iedere patiënt aan een bewakingsmonitor wordt gelegd. Vanuit het 

perspectief van de verpleegkundigen zou het een ideale situatie zijn om elke kamer met vaste apparatuur uit te 

rusten, waardoor er geen mogelijkheid bestaat om in het aansluitproces een fout te maken. Ook neemt dit het 

probleem weg dat veel leveranciers geen gepaste oplossing hebben voor toewijzing van mobiele apparatuur.  

Toewijzing monitor aan kamer, patiënt en verpleegkundigen 

De monitor wordt aangesloten op de patiënt, waarna de monitor data naar HiX gaat versturen doordat de 

monitor gekoppeld is aan een bepaalde bedlocatie. Op de Philips centraalpost moet de monitor nog handmatig 

toegewezen worden aan de juiste kamer, met het juiste patiëntnummer. Vervolgens kan de verpleegkundige in 

het toewijzingssysteem van Ascom aangeven welke verpleegkundige als eerste verantwoordelijke, welke als 

buddy en welke als derde (back-up) voor de patiënt wordt aangewezen. Hierna zal de verpleegkundige eerst 

opzettelijk een alarm genereren om te controleren of de hele keten in werking is.  
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Alarmering in het zorgproces 

Indien een alarmgrens op het medisch apparaat overschreden wordt, zal er een alarm op de bewakingsmonitor 

gegenereerd worden. Dit alarm is auditief aanwezig op de kamer, maar zal ook via het netwerk doorgezet 

worden naar de Philips centraalpost. Deze stuurt het alarm vervolgens door naar de handset van de eerste 

verantwoordelijke (verpleegkundige) van de desbetreffende patiënt. Als de verpleegkundige in staat is om het 

mobiele toestel vast te pakken, kan hij/zij het alarm accepteren of weigeren met de knoppen van het mobiele 

toestel.  

➢ Als het alarm wordt geaccepteerd, gaat de verpleegkundigen naar de patiënt toe om het alarm af te 
zetten en een adequate actie uit te voeren m.b.t. de patiënt. Op het moment dat de verpleegkundige 
de kamer binnen loopt doet hij/zij het aanwezigheidslampje aan. 

➢ Als het alarm wordt geweigerd zal het alarm direct doorgezet worden naar de buddy. Deze 
verpleegkundige krijgt dezelfde optie om het alarm te accepteren of te weigeren.  

➢ Indien geen van beide verpleegkundigen heeft gereageerd op het alarm, of beiden het alarm hebben 
geweigerd, zal een derde verpleegkundige het alarm ontvangen. 
 

Afkoppelen MOS 

Als de conditie van een patiënt verbetert, wordt er beoordeeld of bewaking nog nodig is. De verpleegkundige 

koppelt de patiënt vervolgens los van de monitor en ontslaat de patiënt op de monitor. Vervolgens wordt de 

monitor uitgezet of op standby gezet (de ‘standby modus’ wordt geregeld gebruikt, om via interbed 

communicatie andere patiënten te kunnen monitoren). De monitor wordt hiermee uit de MOS keten 

verwijderd. Het systeem heeft geborgd dat er niet per ongeluk een monitor uit de keten verwijderd kan 

worden. Om deze reden worden er drie (escalatie)alarmen gegenereerd op het moment dat de monitor wordt 

uitgeschakeld, op standby wordt gezet of uit het netwerk wordt gehaald. 

6.2.3 Mogelijke VOS/MOS verbeteringen in zorgproces JBZ 

 
Toewijzing oproepen 

Om het proces ‘toewijzing oproepen’ voor zowel het VOS als het MOS te verbeteren, zal de patiëntentoewijzing 

beter in het werkproces geïntegreerd moeten worden. Op dit moment moet dit een Ascom applicatie, maar 

idealiter kan de toewijzing uit HiX opgehaald worden, zodat er maar op 1 locatie aanpassingen gedaan hoeven 

te worden. Voor het MOS is het ook de wens om de toewijzing van de medische apparatuur zo veel mogelijk te 

automatiseren. 

Slimme oproepen VOS 

Net als bij het MOS zou ook het VOS gebaat zijn bij ‘slimme’ oproepen waarin informatie meegestuurd kan 

worden. Als een patiënt al bij het maken van een oproep aan kan geven wat zijn/haar vraag is, kan de 

verpleegkundigen hier adequater op inspelen. De urgentie kan bepaald worden en indien nodig kunnen 

maatregelen getroffen worden voordat de verpleegkundige naar de patiënt gaat. Dit levert efficiëntie op voor 

de verpleegkundige en betere zorg voor de patiënt. Een zelfde doel kan behaald worden op het moment dat 

een verpleegkundige op afstand contact op kan nemen met een patiënt.  

Handsfree 
 

Het komt nu vaak voor dat een verpleegkundige niet kan reageren op een medisch alarm, bijvoorbeeld 

wanneer hij/zij in isolatie-omgeving of met de handen in een couveuse staat. Het gebeurt vaak dat dit alarm 

afkomstig is van de patiënt waar de verpleegkundige op dat moment bij staat. Deze alarmen worden op dat 

moment onnodig doorgestuurd naar de volgende in het escalatieschema. Om deze onnodige alarmen te 

verminderen, en op die manier alarmmoeheid terug te dringen, zijn meerdere oplossingsrichtingen. Idealiter 
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zou het systeem herkennen dat de VPK bij de patiënt staat en dit alarm dus niet de keten in sturen. Een andere 

oplossingsrichting is wanneer een VPK handsfree kan reageren. Hiermee wordt ook voldaan aan de hygiëne 

regels. Mocht de VPK ook niet in staat zijn om handsfree te reageren, bijvoorbeeld i.v.m. een reanimatie, zou 

het tevens wenselijk zijn dat de VPK zichzelf bij voorbaat op “bezet” kan zetten. Een alarm wordt in dat geval 

direct naar de buddy verstuurd. Indien de eerste verantwoordelijke niet reageert op het alarm wordt het alarm 

normaliter ook na [x] seconden doorgestuurd. 

Geen onnodige alarmering 

De verpleegkundigen zijn altijd genoodzaakt om het alarm af te zetten op de kamer van de patiënt of bij de 

centraalpost van de bewakingsmonitor. De communicatie tussen het medisch apparaat en de berichtenserver 

is suboptimaal. Zo blijft bijvoorbeeld een alarm waarvan de patiënt al is hersteld binnen het Ascom systeem 

‘escaleren’ totdat iemand deze accepteert. Hierdoor ontvangen de gebruikers veel onnodige alarmen. Het 

resultaat is een onveilige situatie door het ontstaan van alarmmoeheid en een verlies van plezier in het werk bij 

de gebruikers. In het nieuwe systeem is het van belang dat de medische apparatuur en de rest van de 

alarmeringsketen beter op elkaar aansluiten. D.w.z. dat als een patiënt is hersteld en daarmee het alarm is 

opgeheven, dat er dan ook geen alarm meer binnenkomt bij een verpleegkundige. De betreffende alarmen 

moeten dan automatisch uit de gehele keten teruggetrokken worden en niet meer als actief alarm op de 

mobiele devices van de verpleegkundigen staan. Enkel de alarmen waar de gebruiker op moet acteren, moeten 

bij deze persoon aankomen.  

Stille alarmering 

Daarnaast is het de wens om een stille omgeving te creëren voor de patiënt en familieleden zoals beschreven 

in Hoofdstuk 4. Dit betekent dat het geluid van de medische apparatuur niet hoorbaar zou moeten zijn bij de 

patiënt, maar enkel op het toestel van de verpleegkundige. Op het moment dat de verpleegkundige op de 

kamer komt, is het geluid van een alarm op het medisch apparaat wel zinvol. Het is op dat moment niet nuttig 

om een alarm door te sturen naar een mobiel device, aangezien de VPK op dat moment naast de patiënt staat. 

Dit kan op dat moment alleen voor onnodige alarmen zorgen. Het nieuwe systeem zou dit moeten detecteren 

en de alarmen op dat moment tegen houden.  

Actieve bewaking 

Het huidige werkproces is zodanig ingericht dat de verpleegkundigen voornamelijk acteren op basis van de 

alarmen (passieve bewaking), dit omdat de patiënten allen achter een gesloten deur liggen. I.v.m. de privacy is 

het ook niet mogelijk om op de gangen ‘slave-monitoren’ op te hangen voor ‘actieve bewaking’; wel is er de 

mogelijkheid om via een webviewer of door middel van ‘interbed-monitoring’ naar de bewakingsmonitoren 

van patiënten te kijken. Dit wordt momenteel weinig gebruikt. Om de switch te kunnen maken van passief 

bewaken naar actief in de gaten houden, moet het gebruik hiervan gestimuleerd worden. Aanvullend zou het 

nieuwe systeem het mogelijk moeten maken om een live weergave van de bewakingsapparatuur op de 

mobiele toestellen aan te bieden. Indien een patiënt een niet stabiel beeld laat zien, kan de VPK preventief bij 

de patiënt langsgaan en eventueel proactief maatregelen treffen.  

Automatische registratie alarmen 

Verpleegkundigen baseren de conditie van de patiënten op basis van het aantal en aard van alarmen dat een 

patiënt heeft doorgemaakt binnen een bepaalde periode. Om deze reden worden de alarmen van een patiënt 

handmatig ingevoerd in HiX. Op die manier kan er bij overdracht van dag/nachtdienst in het systeem terug 

gekeken worden om een goed beeld te krijgen van de (voortgang in) conditie van de betreffende patiënt aan 

de hand van de hoeveelheid – en het type – alarmen. Het handmatig invoeren is echter een tijdrovende klus 

waarbij de kans op het maken van fouten of het vergeten in te voeren reëel is. Het is een grote wens van de 

verpleegkundigen om deze registratie in het nieuwe systeem automatisch te kunnen laten verlopen. 
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1. Patiënt belt of 
medisch apparaat 

alarmeert* 

2. Oproep** 
komt binnen bij 

centraalpost

3. Oproep komt 
binnen op handheld 

van VPK

4.1 VPK is in de positie 
om handheld te bekijken 
en te bepalen wat voor 

oproep het is

5.3 Geen reactie op de 
oproep

5.1 Oproep wordt 
geaccepteerd 

6.2 Oproep wordt 
geëscaleerd

2.1 Kamerlamp 
patiënt gaat 

branden

4.2 VPK is niet in de 
positie om handheld 

te bekijken

5.2 Oproep 
wordt geweigerd

Naar een buddy of een hele groep

6.1 VPK gaat 
naar patiënt

7. VPK doet 
aanwezigheids-

lampje aan

8.1 Medisch 
apparaat: alarm 

afzetten en 
handelen naar 

alarm

8.2 Patiënten 
oproep: oproep 

afstellen en 
handelen naar vraag 

van patiënt

9.1 Onder andere:
Infuuspomp: nieuwe zak halen

Valdetectie: patiënt helpen/ hulp 
halen

Dwaaldetectie: patiënt ‘zoeken’

9.2 Onder andere:
Eten/drinken halen 

Vraag aan arts
Toilet/douche

Aankleden
In/uit bed (hulp halen)

Lopen om actie voor patiënt uit te voeren

Lopen om acties voor alarm uit te voeren

* Een medisch apparaat kan aangesloten zijn op het VOS door middel van 
een ‘dom’ contact in de muur. Bijvoorbeeld een infuuspomp is op die manier 
gekoppeld

** In het geval dat het om een medisch apparaat gaat is het een alarm in 
plaats van een oproep

 

Figuur 5 - De keten die in gang wordt gezet bij een VOS-oproep. Meestal wordt deze keten in gang gezet door een patiënt die een patiëntenoproep maakt. Daarnaast kan een medisch 

apparaat dat in het VOS geplugd zit, via een 'domme' koppeling een alarm maken. 
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Figuur 6 - De verschillende stappen in het zorgproces m.b.t. het MOS wordt hier weergegeven.
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2.5 Controle/
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2.6 Toewijzen VPK + 
buddy aan VOS/MOS 

via dutymanager

2.7 Controleren 
aansluiting (bewust 
een alarm creeëren)

3. Bewaken van de 
patiënt

3.1 Parameter(s) 
overschreden

3.2 Alarm op 
bewakingsmonitor 

gaat af

3.3 Alarm zet door 
naar centraalpost

3.4 Alarm komt 
binnen op de 

handset

3.5.2 VPK is niet in de 
positie om handheld te 

bekijken (of negeert 
hem / alarmmoeheid)

3.5.1 VPK is in de 
positie om handheld 

te bekijken en te 
bepalen welke actie 

is vereist

3.6.1 Alarm wordt 
geaccepteerd

3.6.2 Alarm wordt 
geweigerd

3.6.3 Geen reactie 
op het alarm

3.7.2 Alarm wordt 
geëscaleerd (na x 

seconden)

3.7.1 VPK gaat naar 
patiënt of naar 
centraalpost/

intermonitor, of het 
alarm herstelt vanzelf

3.8 VPK zet alarm af 
en voert adequate 

actie uit

1e keer escalatie naar alleen de buddy, 2e keer escalatie naar team of derde persoon

Indien kort na 
elkaar meerdere 

alarmen optreden 
van dezelfde patiënt 

of een andere 
patiënt

VPK staat vast met 
handen in de 

couveuse door 1 
van de eerdere 

alarmen

VPK mist alarmen 
doordat ze te snel 

achter elkaar komen

4. Afsluiten van 
bewaking

4.1 Beoordelen of 
bewaking nog nodig 

is (visie beleid)

4.2 Opdracht 
afsluiting bewaking

4.3 Patiënt 
afkoppelen van 

monitor

4.4 Patiënt ontslaan 
op monitor

4.5 Monitor 
uitzetten/standby

Kort na het 
binnenkomen van 

alarm op handheld, 
herstelt het alarm 

op de monitor

Terugkoppeling ontbreekt

Automatische directe koppeling niet aanwezig

1. Besluit tot 
bewaking

1.1 Beoordelen 
vitale waarden

1.2 Patiënt voldoet 
aan criteria bewaking 

(volgens protocol; 
arts is al betrokken)

1.3 Opdracht tot 
bewaking

2.3.1 Data van 
monitor naar HiX 

verstuurd

Drie escalaties 
uitgestuurd 

(veiligheidsmaatregel)
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6.3 Informatielaag 
Deze sectie beschrijft welke informatie uitgewisseld moet worden tussen de verschillende systemen. Om 

ervoor te zorgen dat alle juiste informatie op de juiste plaats en het juiste moment komt, moeten er afspraken 

gemaakt worden over informatie-standaarden. De gebruikte standaarden beschrijven de manier waarop de 

gegevens worden vastgelegd en geven informatie over de context van de gegevens. Hierdoor weet het systeem 

(of de zorgverlener) binnen het netwerk hoe deze gegevens geïnterpreteerd moeten worden om te zorgen 

voor semantische interoperabiliteit. Welke informatie is relevant en moet over-en-weer gestuurd worden (en 

tussen welke systemen)? Dit wordt eerst aan de hand van Figuur 4 in Hoofdstuk 2 en vervolgens aan de hand 

van Figuur 7 besproken. 

6.3.1 Huidige situatie VOS/MOS m.b.t. informatielaag (Figuur 4) 

1. Bewakingsmonitor naar mobiel device (MOS) 
Indien een alarmgrens wordt overschreden, wordt deze informatie door de bewakingsmonitor uitgestuurd naar 

het mobiele device van een VPK, in de vorm van een alarm. Deze informatie ziet er op het mobiele device als 

volgt uit: A6-22: *** Desat 71 < 75: SpO2:72 HF:154. De informatie bevat de afdeling en het kamer nummer. 

Verder worden de numerieke waarden van de vitale parameters weergeven op het moment van het alarm en 

wordt de prioriteit aangegeven met een aantal sterren.  

2. (Overige) medische apparatuur (‘domme’ koppeling MOS via het VOS) 
Afhankelijk van de zorgafdeling kunnen andere medische apparaten dan de bewakingsmonitor gekoppeld zijn 

aan een mobiel device van de VPK, via een ‘dom’ contact in de muur (VOS-aansluiting) zie 6.2.1 

Als een alarm van één van deze apparaten binnen komt op het mobiele device, kan dit worden onderscheiden 

van een “gewone” VOS-oproep door het woord ‘DIAGNOS’. Ook kan uit het alarm het kamernummer worden 

afgeleid. Als het om een escalatie alarm gaat, wordt dit zichtbaar gemaakt door ‘ESCALATIE’ mee te sturen in 

het bericht. Er wordt verder geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende medische apparaten en 

alarmen die elk apparaat uit kan sturen. 

3. Patiënt naar mobiel device (VOS) 
Een VOS-melding komt binnen als gevolg van een druk op de knop door de patiënt of een 
assistentie/noodoproep door een collega. Uit de informatie kan de VPK aflezen om welk type oproep het gaat 
(een eerste oproep, een escalatie, assistentie of noodoproep) en vanuit welke kamer deze komt (aan de hand 
van het kamer nummer). 
 

4. Bewakingsmonitor naar HiX 
Data van de bewakingsmonitor wordt in HiX opgeslagen. Het gaat om de waardes van de vitale functies 

(Hartslag [beats per min], Bloeddruk [mmHg], Saturatie [%], Ademfrequentie [aantal keer per min], 

Temperatuur [°C]). 

5. VPK naar HiX 
De alarmregistratie wordt momenteel handmatig ingevoerd in HiX door de VPK. De alarmen die in de Philips 

monitor worden genoteerd als ‘events’, worden vastgelegd in HiX. Dit bevat het type alarm, inclusief de 

waardes van de vitale parameters ten tijde van het alarm.  

6. Patiënt <- -> VPK 
Patiënt moet mondeling doorgeven aan de VPK wat zijn/haar wensen of vragen zijn. Op dit moment wordt 

deze indien nodig opgeslagen in het EPD. 
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6.3.2 Mogelijke verbeteringen VOS/MOS in informatielaag 

VPK Patiënt

Bewakingsmonitor

Mobiel device 
VPK

Voedings-
assistent

Mobiel device 
voedingsassistent

Dataregistratie
Dataregistratie

MOS
MOS

VOS
Voedings-

oproep

EPD 

(HiX)

1 1

2
2

3

4
5

6 7

Berichtenserver

Medische app 
(Infuuspomp)

Logging voeding

 

Figuur 7 - De ideale situatie m.b.t. de informatielaag van het 5-lagen-model voor het VOS/MOS in het JBZ 

In de ideale situatie (Figuur 7) kan de patiënt bij het maken van de oproep al aangeven wat de wens of 

behoefte is. Zo wordt afhankelijk van de vraag van de patiënt de oproep naar de juiste persoon gedistribueerd, 

te weten de VPK (4) of een bv voedingsassistent (5). Deze gebruikers ontvangen de juiste informatie om een 

adequate beslissing te kunnen maken voor de actie die is vereist. Er blijft tevens face to face contact wanneer 

de betreffende zorgprofessional de patiënt komt helpen n.a.v. de oproep (6 respectievelijk 7). In deze ideale 

situatie zit alle medische apparatuur via een ‘slimme’ koppeling aan het MOS (1), waardoor de essentiële 

informatie meegestuurd kan worden naar het mobiele device van de VPK. Ook is het wenselijk dat een alarm 

weer automatisch wordt opgeheven op het mobiele device van de VPK zodra een alarm is hersteld of 

geaccepteerd op het medische apparaat. Daarnaast zou twee richtingsverkeer tussen het mobiele device en 

een medisch apparaat (via de berichtenserver) de veiligheid van de keten aanzienlijk verbeteren. Het medisch 

apparaat kan dan namelijk een bevestiging ontvangen op het moment dat de handset het alarm heeft binnen 

gekregen en deze door de VPK is geaccepteerd. Wanneer er echter een verstoring in de keten zit (of door geen 

enkele VKP is geaccepteerd binnen een bepaalde tijd), kan het medisch apparaat in een noodstand springen 

waarbij het akoestische alarm aangezet wordt. Het resultaat is dat de zorgprofessional altijd op het juiste 

moment de juiste informatie ontvangt. De logging van de alarmen van de medisch apparaten vindt in de ideale 

situatie automatisch plaats in HiX, in de juiste eenheid per parameter, inclusief essentiële informatie zoals het 

type alarm (prioriteit, medisch apparaat, begin/eindtijd alarm).  
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6.4 Applicatie- en Infrastructuurlaag 
De 4e en 5e laag van het 5-lagen-model van Nictiz worden in deze paragraaf gezamenlijk besproken. In Figuur 8 

is de huidige infrastructuur van het VOS/MOS in het JBZ weergegeven waarin de berichtenserver zich bevindt. 

De Ascom VoWiFi en Messagingoplossing maakt gebruik van het Ascom Unite berichten platform welke het 

mogelijk maakt om o.a. VoWiFi, personenzoeksysteem (PZI) en GSM naast elkaar te gebruiken. Berichten, 

afkomstig van gekoppelde systemen zoals het MOS, de brandmeldcentrale, VOS etc., worden softwarematig 

gerouteerd binnen Ascom Unite, wat het mogelijk maakt om de oproepen naar onze i62 VoWiFi handsets te 

versturen. De afzonderlijke systemen bestaan elk uit een eigen server met de daarop benodigde applicaties. De 

huidige berichtenserver (Ascom Unite platform) bestaat uit diverse hardware componenten en modules, zie 

Appendix H. De verschillende systemen (VOS, GBS etc.) zijn gekoppeld via een ESPA protocol aan de Unite 

Serial Interfaces (USI) van het Ascom Unite platform. De USI’s zetten de informatie om van een ESPA protocol 

naar IP, waardoor het bericht doorgestuurd kan worden naar de Enhanced System Servers (ESS) modules. De 

ESS modules bewaken en loggen het hele platform in de kader van de NEN 2575 normering t.b.v. stille 

ontruiming. Hier staat ook geprogrammeerd naar welke UCM modules de berichten doorgestuurd moeten 

worden.  

Voor de VOS oproepen is er een vaste routering, die door het JBZ niet meer wordt aangepast. De routering 

voor de oproepen die via het EBI, GBS en het programma Netpage binnenkomen (BHV, reanimatie) zullen bij 

wijzigingen van de berichtenserver door het JBZ worden aangepast. De UCM servers verwerken de berichten 

die binnenkomen en geeft het alarmbericht en bijbehorende op te roepen nummers door aan de Integrated 

Messages Server (IMS2/3). Op de UCM’s wordt op dit moment de toewijzing voor onder andere de VPK 

ingeregeld. De message server levert vervolgens het bericht via Wifi af aan de handset. De Message Server 

bestaat uit een embedded server voorzien van Linux OS. De IMS heeft een gatewayfunctie tussen de telefonie 

en messaging omgeving en biedt de functionaliteit van centraal beheer van het messaging platform inclusief de 

i62 handssets. Een tweede Message Server is voor geconfigureerd geïnstalleerd in MER-H en staat op hot stand 

by in geval van uitval van de eerste server. Het Ascom systeem is dus een redundant systeem, bestaande uit 

twee servers waardoor de continuïteit van het systeem wordt gegarandeerd. Het met management 

aangegeven icoon in de tekening is de locatie waar de informatie van de telefoonnummers wordt opgeslagen. 

De settings van de diverse telefoonnummers staan hierin opgeslagen. In Appendix W is per component uit 

Figuur 8 de technische details beschreven.  

Gewenste situatie gekoppelde systemen 

Met de as-is overgang naar de nieuwe berichtenserver, zal deze op dezelfde wijze binnen de beschreven 

infrastructuur moet passen. Dat wil zeggen dat de individuele systemen uit Figuur 8 via de weergegeven 

standaarden gekoppeld kunnen worden, zodat de informatie tussen de verschillende systemen uitgewisseld 

kan worden. Bij de vervanging van de berichtenserver is het dus van belang om de functionaliteit van elk van de 

modules inzichtelijk te hebben om alle huidige functionaliteiten van de berichtenserver te borgen. De 

functionele specificaties van de niet-medische alarmering staat beschreven in Appendix W.  

Tijdens de implementatie van de nieuwe berichtenserver zullen er hardware componenten toegevoegd 

moeten worden die het seriële bericht omzetten naar IP. Ook moet de nieuwe berichtenserver, net als de 

Ascom, een redundant systeem zijn die de continuïteit van het systeem kan garanderen. De technische 

verbetering die het JBZ wil doorvoeren is om de berichtenserver virtueel uit te voeren en het aantal 

componenten waaruit de berichtenserver bestaat te verminderen (in vergelijking met de Ascom componenten 

weergegeven in Appendix H). Daarnaast zal in het nieuwe systeem een toewijzingsapplicatie moeten bevatten 

die ingericht kan worden. Ook de handsets die (deels) vervangen worden door smartphones zullen binnen deze 

infrastructuur moeten passen. Dit betekent dat de alarmering op basis van Wifi gedistribueerd zal worden en 

er getelefoneerd kan worden op basis van VoIP. Daarnaast zal de telefonie aangesloten worden op het Avaya 

platform.  
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Ascom berichtenserver: te vervangen 

MOS input: bewakingsmonitoren via CP/Emergin, aan te sluiten op nieuwe 

berichtenserver (Couveuse en kind) 

VOS input: hardware van Honeywell op alle klinische afdelingen, aan te 

sluiten op nieuwe berichtenserver 

Handsets voor telefonie en alarmering: te vervangen 

Figuur 8 – Een schematische weergave van de Ascom berichtenserver met alle systemen die hier aan gekoppeld zitten. Het VOS/MOS is hier een onderdeel van. Met verschillende kleiuren cirkels is weergegeven welke 

onderdelen van belang zijn bij de vervanging van het VOS/MOS.   
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7. Programma van eisen 
Op basis van het theoretische kader, de marktverkenning en het 5-lagen-model zijn functionele eisen en 

technische specificaties opgesteld, tezamen het Programma van Eisen (PvE). Het PvE voor het VOS/MOS is 

opgedeeld in drie componenten: 

1. De bron die de oproep kan genereren (hardware component in het VOS) 

2. De berichtenserver die de oproepen en alarmen verwerkt en distribueert 

3. Het mobiele toestel waar alle informatie op ontvangen wordt 

Een extra tabblad is toegevoegd waar eisen en wensen met betrekking tot de gehele keten worden 

beschreven. Het gehele PvE is te vinden in Appendix I. Dit PvE voor het te vernieuwen VOS/MOS in het JBZ is 

iteratief tot stand gekomen. Dit is een samenwerking tussen de gebruikers en projectgroep geweest. Het PvE is 

gebruikt om te komen tot een ontwerp van het vernieuwde VOS/MOS voor het JBZ, met een shortlist met twee 

potentiële leveranciers van de nieuwe berichtenserver. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste functionele en 

technische eisen beschreven.  

7.1 Functionele eisen 
Een samenvatting van de belangrijkste functionele eisen voor de nieuwe berichtenserver en het mobiele 

toestel, als onderdeel van het nieuwe VOS/MOS, is weergegeven in Tabel 3 met volgorde van prioriteit volgens 

MoSCoW (Vestola, 2010). Voor een compleet overzicht, zie Appendix I. 

Tabel 3 – Samenvatting van de belangrijkste functionele eisen voor het nieuwe VOS/MOS, inclusief functionele eisen 

voor een breder inzetbare berichtenserver 

 Functionele eisen MoSCoW 

Algemeen 1. De intended use van de alarmeringsketen is om alarmen van (medische) apparatuur te 
ontvangen, te filteren, verrijken en distribueren naar een mobiel device van een VPK. 
Hij/zij kan op basis van dit bericht beslissen of het nodig is om (snel) actie te 
ondernemen t.a.v. de patiënt betreffende het alarm/ de oproep. De VPK hoeft 
hiervoor niet in de nabije omgeving van de (kamer van de) patiënt of een 
bewakingsmonitor/centraalpost te zijn. 

Must 

 2. De alarmeringsketen is geschikt om veilig en effectief de alarmen van medische 
apparatuur over te brengen op een smartphone. 

Must 

Toewijzingsapp
licatie 

3. Toewijzing van VPK aan een patiënt hoeft maar op 1 locatie. Hierbij is zowel het VOS 
als het MOS inbegrepen inclusief alle aan de patiënt gekoppelde apparatuur.  

4. De toewijzing van een VPK aan een patiënt kan door maximaal 2 handelingen flexibel 
aangepast worden.  

5. Een kamer waar een patiënt is opgenomen is altijd toegewezen aan een back-up 
groep. 

Should 
 

Should 
 

Must 

Filtering 6. Het is mogelijk om alarmen te filteren zodat niet alle alarmen op de mobiele 
toestellen binnen komen. De volgende opties zijn mogelijk: 

• Bepaalde alarmen niet doorsturen 

• Een delay inbouwen 

• Indien hetzelfde alarm in een [x] tijd optreedt wordt dit doorgegeven als 1 alarm 

Must 
 

Must 
Must 
Could 

Verrijking 7. De volgende informatie wordt meegestuurd met een alarm: 

• Welke alarmgrens is overschreven (type apparaat en type parameter) 

• Vitale waardes ten tijden van het alarm 

• Kamer- en bednummer patiënt 

 
Must 
Must 
Must 

Differentiatie 8. Er is differentiatie van alarmen tussen de verschillende urgentieniveaus (bijvoorbeeld 
rood, geel en blauwe alarmen die uit de Philips monitoren komen.) 

9. De differentiatie is zowel auditief als visueel te onderscheiden op de smartphone. 
10. Er is een systeem voor prioritering van verschillende soorten alarmen. 
11. Het is mogelijk om verschillende alarmen naar verschillende functionarissen te sturen. 

Must 
 

Must 
Should 
Should 

 

Distributie 12. Het aantal distributieniveaus bestaat uit tenminste drie personen/groepen. Het JBZ Must 
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kan dit zelf per afdeling inregelen.  
13. Wanneer het medische apparaat op pauze/stil is gezet, worden de alarmen niet naar 

een mobiel toestel gedistribueerd. 
14. Tijdens een telefoongesprek komt het alarm met een zachter volume binnen op het 

toestel. Het is mogelijk om dit verschillend in te regelen voor verschillende urgentie 
niveaus 

 
Must 

 
Should 

Alarm 
afhandeling 

15. Het is mogelijk voor een VPK om een alarm op de smartphone te 
accepteren/weigeren. 

16. Indien een VPK niets doet met het alarm wordt het alarm na [x] seconde 
doorgestuurd naar de volgend distributieniveau in de keten. De tijd is per type alarm 
zelf in te stellen door het JBZ. 

17. Wanneer een escalatie alarm wordt geaccepteerd door 1 van de gebruikers verdwijnt 
het alarm op de toestellen van de andere gebruikers. 

18. Het is mogelijk voor een VPK om gedurende een bepaalde tijd geen alarmen of 
oproepen te ontvangen.  

19. Wanneer een alarm is hersteld op het gekoppelde medische apparaat, 
herstelt/verdwijnt het alarm van de toestellen van de gebruikers 

Must 
 

Must 
 
 

Should 
 

Could 
 

Must 

Medische 
apparatuur 

20. De volgende medisch apparaten zijn rechtstreeks aan te sluiten op de 
berichtenserver: 

• Philips bewakingsmonitor 

• Arcomed spuitenpomp 

• Drager babyleo couveuse 

• Fabian therapy (via Philips) 

• GE / Philips CTG 

 
 

Must 
Must 
Must 
Must 

Should 

Calamiteiten-
opschaling 

21. Het is mogelijk om via de berichtenserver reanimatie oproepen en BHV oproepen uit 
te sturen naar vooraf gedefinieerde oproepgroepen.  

Must 

Smartphone 22. Inloggen voor telefonie en berichtenapplicatie zijn geïntegreerd (telefonie volgt 
inloggen messenger).  

Must 

Keten-
bewaking 

23. Er is ketenbewaking aanwezig die de gehele keten (vanaf de bron tot aan de 
smartphone bij de gebruiker) bewaakt (end-to-end monitoring). Het is onmogelijk om 
een alarm in de keten te verliezen. 

24. Het is op de afdeling zichtbaar (en hoorbaar) wanneer er verstoringen zijn aan de 
alarmeringsketen (MOS) 

Must 
 
 

Must 
 

Logging 25. Er zijn logging en analyse modules beschikbaar ten behoeve van alarmmoeheid Should 

   
Koppeling 
derden 

26. Alarmen uit derden systemen (EBI, GBS, BMI) zijn 1 op 1 door te zetten naar de 
daarvoor bestemde ontvangers. Functioneel betekent dit dat de tekst en prioriteit uit 
de bron wordt meegestuurd naar de juiste ontvanger. 

27. Binnen de berichtenserver wordt de toewijzing en de escalatieschema’s voor deze 
berichtenstromen gedefinieerd zodat de oproepen naar de juiste 
professional/toestelnummer worden gedistribueerd.  

Must 
 
 

Must 

 28. Persoonsalarmering kan gemaakt worden met een knop op het mobiele toestel. De 
locatie wordt hierbij opgehaald door de berichtenserver bij de Ekahau server. 

Must 

7.2 Technische specificaties 
Een samenvatting van de belangrijkste technische specificaties voor de nieuwe berichtenserver, als onderdeel 

van het nieuwe VOS/MOS, is weergegeven in Tabel 4. Voor een compleet overzicht, zie Appendix I. 

Tabel 4 - Samenvatting van de belangrijkste technische specificaties voor het nieuwe VOS/MOS, waarbij de technische 

specificaties voor een breder inzetbare berichtenserver zijn meegenomen 

 Technische specificaties MoScoW 

Algemeen 1. Updates en upgrades voor software en besturingssystemen blijven minimaal 10 jaar 
mogelijk 

Must 

 2. Updates Windowssystemen moet meelopen in de maandelijkse update cyclus van het 
JBZ 

Must 

 3. Core omgeving Windows / Linux Must 
 4. In het JBZ is segmentering van het netwerk een uitgangspunt Must 
 5. Netwerk segmenten in de MER (server ruimten) worden niet doorgetrokken naar de 

SER-ruimten. 
Must 

 6. De alarmserver is dubbel uitgevoerd (redundantie gehele systeem) Must 
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 7. De alarmserver is geschikt voor virtualisatie (VMWare) Should 
 8. Het is mogelijk alarmen via snmp, sms, centrale monitoring JBZ te ontvangen Must 
 9. Een OTAP omgeving is mogelijk  

10. Uitgangspunt voor de beschikbaarheid van de gehele alarmeringsketen is 99.99%. 
Should 
Must 

Koppelingen 11. De oplossing is geschikt voor het aansluiten van het huidige VOS van Ackermann o.b.v. 
een ESPA protocol. 

12. De oplossing is geschikt voor het aansluiten van een brandmeldsysteem, met behoud 
van de certificering voor stille ontruiming via de berichtenserver.  

13. De oplossing is geschikt voor het aansluiten van een EBI o.b.v. een ESPA protocol.  
14. De oplossing is geschikt voor het aansluiten van een GBS o.b.v. een ESPA protocol.  
15. De oplossing is geschikt voor het koppelen met een Ekahau server t.b.v. locatiebepaling 

Must 
 
Must 
 
Must 
Must 
Must 

 16. Data en alarmen uit medische apparatuur kunnen naar de berichtenserver én het PDMS 
van HiX gestuurd worden, ongeacht het aantal (seriële) uitgangen van het medische 
apparaat.  

Should 

8. Voorselectie leveranciers berichtenserver 

8.1 Leveranciers berichtenserver 
De mogelijke leveranciers voor een nieuwe berichtenserver zijn getoetst aan de hand van de lagen van het 

interoperabiliteitsmodel en het opgestelde programma van eisen voor het gehele VOS/MOS. Ook is het 

systeem van elke leverancier meegenomen in de prospectieve risicoanalyse van de relevante processen in het 

VOS/MOS. Daarnaast heeft alle, uit presentaties/vragenrondes met de leveranciers verkregen informatie, 

referentiebezoeken bij andere ziekenhuizen en de ervaring met de leveranciers bijgedragen aan het maken van 

een keuze. Het doel van deze fase van het ontwerpproject was om tot een shortlist van twee leveranciers te 

komen. Alle mogelijke berichtenleveranciers in Nederland zijn in eerst instantie in kaart gebracht. Echter bleek 

het systeem van Philips niet geschikt voor de situatie binnen het JBZ doordat deze alleen een oplossing biedt 

voor het onderdeel MOS (en enkel de bewakingsmonitoren) en niet voor de overige berichtenstromen (zoals 

het VOS, EBI, GBS etc.). Daarnaast betekent dit ook dat het JBZ bij een vervanging van de bewakingsmonitoren 

opnieuw voor Philips zou moeten kiezen om het MOS in stand te houden. Om deze redenen is het Philips 

systeem verder buiten beschouwing gelaten. De resterende opties zijn:  

1. IQ Messenger 

IQ messenger levert enkel de berichtenserver (software only) en kan geïntegreerd worden met diverse VOS 
systemen, mobiele toestellen, medische apparatuur, GBS etc. De berichtenserver zal worden geleverd door een 
business partner van IQ messenger. Diverse business partners hebben een bod gedaan. Het JBZ heeft er voor 
gekozen om voor de POC en het verdere traject met Zetacom verder te gaan. De onderbouwing voor deze 
keuze is te vinden in Appendix J.   
 
2a.  CLB (i.c.m. Itémedical) 

CLB biedt een vervanging van de berichtenserver, maar kan daarnaast ook een VOS leveren en een bijbehorend 

mobiel toestel. CLB kan zelf enkel medische apparatuur ontsluiten d.m.v. een ‘domme’ koppeling aan het VOS, 

zoals het JBZ dit met bepaalde apparatuur al toepast, zie paragraaf 6.2.1. Itémedical is een strategisch partner 

van CLB en verzorgt de integratie van medische apparatuur op een slimme manier aan de berichtenserver. 

2b.  Itémedical (i.c.m. CLB) 

Itémedical is een merk-onafhankelijk platform om medische apparatuur op een slimme wijze te ontsluiten. Dit 

product biedt voordelen door middel van alarmreductie en alarmcoaching. Naast een samenwerking met CLB, 

heeft Itémedical ook ervaring met de berichtenserver van IQ Messenger. 
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3. Ascom 

Ascom biedt een upgrade van de huidige berichtenserver aan. De firma kan naast de berichtenserver ook een 

(nieuw) VOS en bijbehorende mobiele toestellen leveren. 

In de risicoanalyse zal gekeken worden naar drie verschillende systemen, te weten IQ Messenger, de 

combinatie CLB/Itémedical en Ascom. 

8.2 Risicoanalyses 

8.2.1 Methode  

Er is een Prospectieve Risico Screening (PRS) uitgevoerd op het toekomstige VOS/MOS systeem, te vinden in 

Appendix K. Uit deze PRS kwam de noodzaak om een uitgebreidere risicoanalyse uit te voeren, gezien de 

complexiteit van het systeem. De focus van de risicoanalyse is op het product/systeem zelf en niet zo zeer op 

het project. Deze uitgebreidere risicoanalyse is echter wel beperkt tot het gebruik van het nieuwe systeem 

voor het VOS en het MOS; de overige berichtenstromen (zie Figuur 8: BMI, GBS, EBI, Ekahau en Netpage) zijn 

niet meegenomen in deze risicoanalyse. Dit, omdat bij het opstellen van deze verkennende risicoanalyses nog 

niet het besluit genomen was dat de Ascom berichtenserver in zijn geheel vervangen zou gaan worden en deze 

berichtenstromen ook op de nieuwe berichtenserver aangesloten moeten worden. Op een later moment 

binnen het JBZ-brede project zal een overall risicoanalyse op deze berichtenstromen uitgevoerd worden, 

echter valt dit buiten scope van dit ontwerpproject.  

De keuze voor een vernieuwd VOS/MOS is voor een groot deel gebaseerd op de verbeterde patiëntveiligheid 

die het nieuwe systeem kan bieden. In het kader van dit ontwerptraject, waarin na verloop van tijd bekend 

werd dat de berichtenserver vervangen gaat worden, is in een team van drie VPK van de kinder- en 

couveuseafdeling het huidige en het gewenste werkproces in kaart gebracht. Vóór dit ontwerpproject, in 2017 

is de SAFER methode gebruik om op het toenmalige proces een risico-inventarisatie uit te voeren. De toenmalig 

beschreven processtappen zijn vergelijkbaar met het huidige en toekomstige proces en zijn als uitgangspunten 

voor deze PRI gebruikt: in deze PRI is opnieuw de SAFER methode gebruikt om op een systematische manier de 

risico’s binnen het betreffende zorgproces te identificeren en te analyseren (VMSzorg, 2012). Aan de 

zorgproces risico’s zijn door IT-adviseurs de risico’s rondom de ICT componenten in kaart gebracht.  

In de SAFER methode worden voor elke processtap de mogelijke faalwijzen geïdentificeerd. Daarna wordt 

bekeken wat de mogelijke gevolgen van de faalwijzen voor de patiënt en het proces kunnen zijn. Per gevolg 

wordt de ernst en kans in kaart gebracht volgens de scoring zoals beschreven in Tabellen 5 en 6. De combinatie 

van de ernst met de kans levert per faalwijze een risicoscore op.  

Tabel 5 - Inschaling ernst               Tabel 6 - Inschaling kans 

Code Categorie Definitie 

Ca Catastrofaal Overlijden / ernstig blijvend letsel 
Gr Groot Niet ernstig blijvend letsel 
Ma Matig Niet blijvend letsel 
Kl Klein Geen letsel 

 

• Het MOS is opgesplitst in drie hoofdprocessen: aansluiten bewaking, bewaken patiënt en afsluiten 

bewaking. Om het overzicht te bewaren is de risicoanalyse op die manier onderverdeeld. Alle stappen 

die hier tussen zitten zijn meegenomen in het proces.  

• Daarnaast is het VOS in de risicoanalyse opgenomen vanaf het moment dat een patiënt een oproep 

maakt, tot op het punt dat deze is afgehandeld door de verpleegkundige.  

• De risico’s van het mobiele toestel worden ook in kaart gebracht.  

Code Categorie 

We Wekelijks 
Ma Maandelijks 
Ja Jaarlijks 
<Ja Minder dan 1x per jaar 
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Aangezien het om een vervangingstraject gaat, lag de focus op de processtappen en risico’s die worden 

beïnvloed door de onderlinge verschillen tussen huidige en nieuwe systemen. Voor elke leverancier is in kaart 

gebracht welke verbeteringen het nieuwe systeem kan bieden en hoe deze de risico’s kunnen elimineren of 

beheersen. Daarnaast is er gekeken naar de eventuele nieuwe risico’s die de verschillende systemen met zich 

mee brengen. Processtappen die onafhankelijk zijn van het type leverancier, zijn grotendeels buiten 

beschouwing gelaten. Bijvoorbeeld de specifieke werking en risico’s van de betrokken medische apparatuur zijn 

buiten beschouwing gelaten. Echter de koppeling tussen de medische apparatuur en het alarmeringssysteem is 

wel meegenomen in de risico-inventarisatie. De bewaking en beveiliging van de gehele keten zijn belangrijk in 

het wegvangen van de risico’s en zijn derhalve ook meegenomen in de risicoanalyse.  

De risicoanalyse is gebaseerd op de kennis die ten tijde van het opstellen van deze PRI was opgedaan over de 

verschillende systemen. Na implementatie van één van deze systemen, kan blijken dat het uiteindelijke proces 

afwijkt van de stappen zoals beschreven in deze verkennende risicoanalyse. Het is daarom verstandig om ná 

implementatie opnieuw te kijken naar de risicoanalyse.  

8.2.2 Resultaten 

In Appendix L is de uitwerking van de SAFER op het VOS/MOS systeem te vinden. Op elk onderdeel van het 

alarmeringssysteem is door middel van de risicoscores inzichtelijk gemaakt wat de verschillende systemen voor 

invloed zouden hebben op de verschillende handelingen, zie Figuur 9. Uit de analyse blijkt dat voor elk 

onderdeel de nieuwe systemen een lagere risicoscore hebben dan het huidige systeem in het JBZ.  

Voor elk onderdeel leveren alle drie de systemen een reductie in de risicoscore. De grootste totale afname van 

risico’s wordt naar verwachting behaald door het systeem van CLB/Itemedical. De kleinste afname door het 

systeem van Ascom. Dit is echter niet op elk onderdeel van het bewakingssysteem het geval. Vooral in de fase 

‘Bewaken patiënt’ kan CLB/Itémedical de grootste reductie behalen. Dit is te wijden aan de nadruk die de firma 

CLB legt op de bewaking van de gehele alarmeringsketen. Met deze ketenbewaking neemt de kans dat een 

alarm niet goed doorkomt bij de verpleegkundigen aanzienlijk af. Dit leidt tot een verlaging van de risico scores. 

Het nieuwe systeem van Ascom zou voor het JBZ een upgrade zijn van het huidige Ascom systeem. De risico’s 

die tijdens het bewaken kunnen optreden blijven naar verwachting voor een groot deel vergelijkbaar met het 

huidige systeem en levert daardoor een lagere reductie in risicoscore op. Gedurende het aan- en afsluiten van 

het systeem heeft IQ messenger de beste resultaten op risico reductie. Alleen op het gebied van het mobiele 

toestel heeft Ascom de grootste verbetering. 

 

Figuur 9 - Risicoscores op het huidige systeem vs. potentiële toekomstige systemen, per onderdeel van het VOS/MOS 
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Daarnaast is ook de percentuele reductie van het risico inzichtelijk gemaakt, te zien in Figuur 10. 

 

Figuur 10 - Afname in risicoscore bij aanschaf en implementatie van een nieuw systeem 

Voor elk van de leveranciers zijn een aantal restrisico’s in kaart gebracht, te zien in Tabel 7. Dit zijn zowel 

risico’s in het proces als project risico’s. Het is belangrijk dat tijdens de contractering en de implementatie fase 

deze risico’s niet uit het oog verloren worden. 
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8.3 Keuze voor twee “kandidaat” leveranciers 
Op basis van alle verkregen informatie is een analyse gedaan op de mogelijke oplossingen. Uit deze analyse is 

gekozen voor twee leveranciers om de vervolgfase mee in te gaan. De uitgebreide onderbouwing is te vinden in 

Appendix J. Kort samengevat geeft Tabel 8 weer hoe de verschillende firma’s scoren op de criteria voor het 

nieuwe systeem. Hieruit blijkt dat IQ Messenger en CLB/Itémedical de meeste potentie hebben om een 

geschikt alarmeringssysteem te leveren voor het JBZ. Voorop gesteld is de functionaliteit van het systeem voor 

een verbeterd VOS/MOS. In overleg met de betrokken zorgafdelingen is besloten dat IQ Messenger en 

CLB/Itémedical hier het meest te bieden hebben. Naast de functionaliteiten zijn de intended use/certificering, 

ketenbewaking, risicoanalyse en de kosten de belangrijkste redenen geweest om Ascom af te laten vallen. De 

andere parameters hebben een aanvullende rol gespeeld in de keuze. De belangrijkste criteria waarop Ascom is 

afgevallen, worden hieronder verder toegelicht. 

Functioneel 

Om het projectdoel ‘zorgprofessionals efficiënter en effectiever te kunnen laten werken’ (paragraaf 3.2) te 

behalen, is gekeken hoe de systemen binnen de werkprocessen passen en hoe deze de werkprocessen kunnen 

verbeteren. Een belangrijk onderdeel hiervan is de toewijzingsapplicatie. Bij Ascom werd deze als het meest 

omslachtig beoordeeld door de verpleegkundigen. Daarnaast was de toewijzing van medische apparatuur bij 

Ascom nog onduidelijk. Een grote wens van de verpleegkundigen is een plug & play systeem. Dit lijkt het niet te 

zijn. Ook is het bij Ascom niet mogelijk voor een verpleegkundige om tijdelijke alarmen en oproepen direct naar 

de buddy door te laten zetten. Bij de andere twee partijen werden deze onderdelen beter beoordeeld.  

Ketenbewaking 

Het beschreven projectdoel ‘veiligere patiëntenzorg’ (paragraaf 3.2.) heeft de kleinste kans om behaald te 

worden met het nieuwe Ascom systeem, aangezien de ketenbewaking niet zou veranderen ten opzichte van 

het huidige MOS in het JBZ. Het JBZ zou dit nog steeds in elkaar moeten ‘knutselen’, zoals dit nu ook is 

gerealiseerd. Echter, in dit systeem is meerdere keren ervaren dat het onopgemerkt kan blijven dat een 

onderdeel van de keten niet werkt. Het is de verwachting dat dit met het nieuwe Ascom systeem niet zou 

verbeteren. Bij CLB/Itémedical is de verwachting dat dit wel verbetert, zie Appendix H. 

Intended use/certificering 

Ascom levert een platform (Digistat) en daarnaast een meervoudige medische alarmmodule (MMA): 

• Digistat kan gebruikt worden om ‘slimme’ koppelingen mee te maken zoals met de Philips 

bewakingsmonitoren.  

• De MMA is een kastje aan de muur en is bedoeld voor domme koppelingen.  

Het JBZ wil zo veel mogelijk ‘slim’ integreren en koppelen om de beschreven projectdoelen in paragraaf 3.2 te 

behalen, waardoor de MMA niet van toepassing is. Echter is de MMA unit van Ascom, het enige onderdeel van 

Ascom dat klasse IIb is gecertificeerd volgens de MDD. De overige systemen en signalering van Ascom zijn MDD 

klasse I gecertificeerd. Daarnaast geeft Ascom aan dat het verplicht is om een kamerlamp toe te passen bij de 

ingang van de kamerdeur, indien MMA modules gebruikt worden voor een primaire signalering. De kamerlamp 

moet zichtbaar zijn op 20 meter afstand en vanuit de verpleegpost. Dit past niet binnen het beoogd gebruik van 

het JBZ, waar niet alle kamerlampen zichtbaar zijn vanuit de verpleegpost. Dit betekent dat het JBZ het Ascom 

systeem buiten de ‘intended use’ zou gebruiken en daarbij een systeem zou hebben zonder het beoogde klasse 

IIb certificaat. De overige twee partijen beschrijven dat hun systeem bedoeld is voor professionele 

zorgverleners die zich buiten de directe omgeving van het alarmgevend hulpmiddel bevinden. Daarnaast zijn 

alle onderdelen hiervoor wel klasse IIb gecertificeerd, waardoor Ascom afvalt. 

Investeringskosten 

De kosten waren in deze fase niet doorslaggevend. Echter de afwijkend hoge aanschafkosten bij Ascom ten 
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opzichte van de andere twee partijen samen met de andere criteria heeft ertoe geleid dat er geen reden was 

om nog met Ascom door te gaan naar de volgende fase. 

Voor een overzicht van alle criteria op basis waarvan uiteindelijk is besloten om door te gaan met IQ 

Messenger en CLB/Itémedical, zie Tabel 8. Zoals eerder is aangegeven; de uitgebreide onderbouwing is te 

vinden in Appendix F. 

Tabel 8 - Overzicht van de criteria op basis waarvan de keuze is gemaakt voor twee “kandidaat” leveranciers voor de 

vervolgfase. 

Criteria IQ Messenger CLB/Itémedical Ascom 

Functioneel ++ ++ + 
Redundantie/uptime + + + 
Ketenbewaking +/- ++ +/- 
Koppeling andere systemen  ++ ++ + 
Beheerlast +/- ++ +/- 
Toekomstbestendigheid ++ + + 
Flexibiliteit ++ +/- +/- 
Service / betrouwbaarheid* + +/- +/- 
Intended use / certificering + ++ -- 
Investeringskosten + ++ -- 
Jaarlijkse kosten** ++ -- +/- 

 

* De verwachtte service is bepaald op basis van ervaringen van andere ziekenhuizen met de betreffende partij (Appendix A) 

en de ervaring van het JBZ met de partij in het traject tot nu toe (of vanuit het verleden). 

** Jaarlijkse kosten zijn gebaseerd op voorlopige offertes: deze bevatten waarschijnlijk nog niet alle licenties en 

functionaliteiten met daarbij horende kosten.  

9. Proof of Concept van twee ontwerpconcepten 

9.1 Inleiding  
Nadat is besloten om verder te gaan met IQ Messenger en CLB/Itémedical als de twee beste potentiële 

leveranciers van de nieuwe berichtenserver, als wezenlijk onderdeel in het nieuwe VOS/MOS ontwerp, is er 

een proof of concept (PoC) uitgevoerd met beide systemen, op basis van twee ontwerpconcepten: zie Figuur 

11 en Figuur 12. Het doel van de PoC: aan de hand van het inrichten en uitproberen van een testopstelling, 

controleren of de beoogde systemen zowel technisch als functioneel naar wens werken en welk systeem de 

voorkeur heeft. Bij de PoC is gekeken of alle medische apparaten en het huidige VOS gekoppeld kunnen 

worden aan de berichtenserver, of het werkproces van de verpleegkundige wordt verbeterd én of de daarmee 

bewerkstelligde alarmeringsketen veilig is. Op basis van een dergelijke PoC is het mogelijk om een goed 

onderbouwde keuze te maken. De projectgroep verwachtte tijdens een PoC de volgende onderdelen 

inzichtelijk te krijgen: 

- Functionele verschillen tussen de beide systemen; gericht op het gebruiksgemak voor hoofdzakelijk de 

verpleegkundige.  

- Technische verschillen tussen de systemen; past het systeem binnen de infrastructuur van het JBZ.  

- Beheer; zijn de systemen goed op te nemen binnen de beheersorganisatie van het JBZ. 

- Veiligheid m.b.t. de alarmering: door de keten in zijn geheel op te bouwen verwachtte het JBZ een goede 

indruk te krijgen van de stabiliteit en betrouwbaarheid van het systeem.  

- Het meest geschikte mobiele toestel om alle oproepen en alarmen op binnen te krijgen, op functioneel en 

technisch vlak.  

Bovenstaande punten zijn gericht op het VOS en het MOS. De koppelingen met de overige systemen die in de 

toekomst aan de berichtenserver worden gekoppeld zijn in deze PoC niet gerealiseerd. Overigens zijn de 
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technische en functionele specificaties ten aanzien van deze systemen wel verder uitgevraagd tijdens de PoC. 

Om de benoemde punten inzichtelijk te krijgen is een technisch ontwerp voor de PoC gemaakt. Daarnaast zijn 

er testschema’s opgesteld om de functionaliteiten van beide systemen te kunnen testen.  

9.2 Opzet PoC 
Voor beide leveranciers is in het JBZ een kamer beschikbaar gesteld om een proefopstelling op te zetten. Op 

zowel de couveuseafdeling (A5 Zuid) als de Gynaecologieafdeling (A6 Noord) is een patiëntenkamer vrij 

gemaakt die is omgebouwd tot proefkamer.  

Om het VOS te kunnen testen tijdens deze periode is een tweede ESPA koppeling aangevraagd bij de huidige 

VOS leverancier. Dit is een kopie geweest van de huidige koppeling binnen het A gebouw van het JBZ. 

Daarnaast is de routering van de fysieke knoppen in de betreffende proefkamers aangepast zodat deze 

ontvangen kon worden in de nieuwe berichtenservers. De medische apparaten die tijdens deze periode zijn 

getest zijn de volgende: 

- Philips bewakingsmonitor (via de Emergin server) 

- Arcomed spuitenpomp (via IP)  

- Voedingspomp Fresenius Amika Plus (via het VOS) 

- CTG (enkel via Itémedical) 

- Acutronic Fabian therapy (via de Philips monitor) 

9.3 Ontwerpconcept 1 
De koppelingen van de diverse systemen aan de IQ Messenger berichtenserver zijn te zijn in Figuur 11. Meer 

details over de technische opstellingen zijn te zien in het technisch ontwerp voor de PoC in Appendix M.  
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Figuur 11 - opgebouwd test systeem tijdens de PoC met IQ Messenger (Ontwerpconcept 1) 
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9.4 Ontwerpconcept 2 
De koppelingen van de diverse systemen aan de CLB berichtenserver en Itémedical MDDG zijn te zien in Figuur 

12. Meer details over de technische opstellingen zijn te zien in het technisch ontwerp voor de PoC in Appendix 

M. 
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Figuur 12 - opgebouwd test systeem met CLB/Itémedical tijdens de PoC (Ontwerpconcept 2) 

9.5 PoC bij wijze van pre-validatie 
Naast de benodigde medische apparatuur is op beide kamers een standaard werkplekomgeving voor een 

verpleegkundige neergezet, zodat ook de toewijzingsapplicatie gedemonstreerd en getest kon worden.  

In een periode van twee weken is elke dag een inloopsessie van twee uur georganiseerd waarin 

verpleegkundigen langs konden komen om het systeem te zien en uit te proberen. Tijdens deze twee uur was 

de leverancier aanwezig om een demo te geven en vragen te beantwoorden. Na afloop van deze sessie heeft 

iedere verpleegkundige evaluatieformulieren ingevuld om het systeem en de mobiele toestellen te beoordelen, 

zie Appendix N. De verpleegkundigen die mee hebben gedaan aan de de PoC kwamen van de volgende 

afdelingen: 

- Kinderafdeling (volledig) 

- Couveuseafdeling (volledig) 

- Verloskunde afdeling (key-users) 

- SEH (key-users) 

- Werkgroep verpleegkundig proces (representeert alle klinische verpleegafdelingen) 
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Primaire 
ontvanger
(Niveau 1)

•Weigert of 
reageert niet 
binnen [x] 
seconden

Buddy
(Niveau 2)

•Weigert of 
reageert niet 
binnen [x] 
seconden

Escalatiegroep
(Niveau 3)

9.6 Functionele instellingen 
Als onderdeel van de PoC zijn de alarm- en oproepschema’s functioneel ingericht naar wens van het JBZ. Hierbij 

is zo veel mogelijk vastgehouden aan de huidige VOS/MOS instelling van de kinderafdeling en 

couveuseafdeling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 9 - Functionele inrichting voor het VOS/MOS tijdens de PoC 

Applicatie Soort melding Prio binnen 
applicatie 

Inhoud tekst Delay 
in sec 

# groepen Reactietijd 
niveau 1 

Reactietijd 
niveau 2 

Reactietijd 
niveau 3 

VOS Patiëntenoproep Laag Tekst uit Ackermann, vb: 
NORMAAL 40-4755  

0 3 120 sec 120 sec 120 sec 

VOS Assistentieoproep Midden Tekst uit Ackermann, vb: 
ASS 40-4755  

0 2 - 60 sec 120 sec 

VOS Noodoproep Hoog Tekst uit Ackermann, vb: 
NOODRP 40-4755 

0 1 - - 60 sec 

VOS Diagnostisch alarm Midden Tekst uit Ackermann, 
vb: DIAGNOS40-4755 

0 3 120 sec 120 sec 120 sec 

MOS Monitor alarm, 
Philips 

Hoog (Rood) Tekst uit Philips, vb:  
A6-22: *** Desat 71 < 
75: SpO2:72 HF:154 

0 3 30 sec 30 sec 20sec 

MOS Monitoralarm, 
Philips 

Midden 
(Geel) 

Tekst uit Philips, vb: 
A6-22: ** SpO2 laag 94 < 
99 

n.t.b. 3 30 sec 30 sec 20sec 

MOS Monitoralarm, 
Philips 

Laag 
(Blauw) 

Tekst uit Philips, vb: 
INOP Controleer ECG-
bron 

30 3 30 sec 30 sec 20sec 

MOS Spuitenpomp, 
Arcomed 

één groep Tekst uit Arcomed vb: 
Spuit leeg 

n.t.b. 3 45 sec 45 sec 45 sec 

  

Een ontvanger heeft gedurende de gehele reactietijd de tijd om te reageren voordat een alarm/oproep naar 

het volgende niveau wordt gestuurd. Op het moment dat de ontvanger de oproep weigert wordt deze direct 

doorgestuurd. Daarnaast zijn nog de volgende aanvullende herhalingen vanuit de bron systemen ingesteld: 

• VOS-oproep: zolang de oproep niet op de kamer is afgezet zal een oproep na 6 minuten opnieuw 

uitgestuurd worden door het Ackermann systeem.  

• Alarmen Philips: zolang het alarm niet is hersteld of bij de bron/centraalpost is uitgezet komt de eerste 

herinnering na 80 seconden. De tweede herinnering komt weer na 40 seconden. Vervolgens wordt het 

alarm elke 120 seconden herhaald.  

De basis voor de alarmering flow is te zien in 

het schema hier naast. Per type oproep of 

alarm is gedefinieerd of deze bij niveau 1 

begint of direct naar een volgend niveau gaat. 

Ook is het aantal seconden per type oproep 

en alarm gedefinieerd. Voor de details zie 

Tabel 9. 
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9.7 Functionele en technische testen 
De systemen van de twee leveranciers zijn getest op de functionele eisen en wensen van het JBZ (zie paragraaf 

7.1). Om dit tijdens de PoC gestructureerd te doen zijn test schema’s samengesteld op basis van het ‘dagelijks 

gebruik’ van het VOS/MOS door de verpleegkundigen. Deze zijn opgenomen in Appendix O. Daarnaast is er 

gebruik gemaakt van een checklist om functionele eisen te testen. De checklist is opgenomen in de Functionele 

resultaten, Appendix P. 

Naast functionele testen zijn de systemen ook technisch getest waar mogelijk. IQ Messenger is tijdens de PoC 

opgebouwd in de vorm van een cluster. Hiervoor zijn fail-over testen uitgevoerd. CLB en Itémedical zijn ieder 

op een enkele server opgebouwd, waardoor dit niet mogelijk was. IQ Messenger is tijdens de PoC geüpgraded 

van versie 9 naar versie 10. Daarnaast is voor beide systemen getest wat het effect was van het uitzetten van 

mobiele toestellen en medische apparatuur op de alarmen. Ook de koppeling tussen de servers van CLB en 

Itémedical is getest. De telefonie en de beschikbaarheid hiervan in het gehele ziekenhuis is getest door fysiek 

rond te lopen en de kwaliteit van het geluid te beoordelen.  

9.8 Resultaten 
Op basis van de resultaten van de functionele en technische testen, resultaten van de klinische evaluatie 

formulieren en de complete samenwerking gedurende de PoC, zijn beide ontwerpconcepten (met twee 

verschillende berichtenservers) beoordeeld (Appendix P, Q en R).  

Functioneel  

Op basis van de evaluaties van de verpleegkundigen, gesprekken met key-users en het doorlopen van de 

testscenario’s tijdens de PoC is op verschillende criteria een voorkeursleverancier gekozen door de Werkgroep 

Functioneel: voor een compact overzicht hiervan zie Tabel 10. Voor een uitgebreidere toelichting, zie Appendix 

Q. Daarnaast is de analyse op beide systemen te lezen in Appendix P. Naast de eerder genoemde 

selectiecriteria in paragraaf 7.1, is in deze evaluatie ook het functioneel beheer meegenomen als 

selectiecriterium.  

Tabel 10 - Functionele selectiecriteria voor de definitieve keuze voor ontwerpconcept 1 (met IQ Messenger) of 

ontwerpconcept 2 (met CLB/Itémedical) 

Selectiecriterium Voorkeur voor Aanvullende opmerkingen 

Toewijzingsapplicatie CLB/Itémedical CLB: overzichtelijker, optie toewijzing op mobiel toestel een pré 

Alarmeringsapplicatie CLB/Itémedical CLB: groter gebruiksgemak 

Patiëntveiligheid CLB/Itémedical CLB: heeft een robuuster systeem met een extra platform voor 
ketenbewaking 

Koppeling medische apparatuur CLB/Itémedical Itémedical: biedt meer mogelijkheden voor reduceren alarmmoeheid, 
toekomstgerichtheid, koppeling van CTG 

Beheer (functioneel) CLB/Itémedical Kleine voorkeur voor CLB o.b.v. kennisniveau en 
ondersteuningsmogelijkheden 

Overige koppelingen (BMI, EBI, GBS, 
Ekahau, Reanimatie, BHV) 

Geen voorkeur Dit is tijdens de PoC niet getest. Beide leveranciers hebben aangegeven 
de systemen te kunnen koppelen. De meeste risico’s zitten in de 
koppeling van de BMI en de inrichting van de calamiteiten flow.  

Gevoel bij leverancier CLB/Itémedical Samenwerking CLB/Itémedical met JBZ verloopt goed. Echter ervaringen 
van andere ziekenhuizen leert dat er goede SLA afspraken gemaakt 
moeten worden met deze partij.  

Technisch 

Op technisch gebied zijn er enkele testen uitgevoerd die per onderdeel worden beschreven.   

 

Back-up: Voor beide systemen is er probleemloos een back-up gemaakt die weer is teruggezet.  
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Fail-over:  

• Alleen voor IQ Messenger kon de fail-over test uitgevoerd worden. Het resultaat was een downtime van 

circa 30 seconden. Echter is dit ook afhankelijk van de grootte van de database en de specificaties van de 

server. Tijdens de PoC is er met lagere specificaties gewerkt, maar een database die minimaal was. De 

verwachting is dat hogere specificaties de downtime verlagen, maar een grotere database de downtime 

weer zullen verhogen. Om deze redenen verwachten we een downtime van minimaal 30 seconden in een 

live omgeving.  

• Voor CLB/Itémedical was het niet mogelijk om dit te testen. Dit bleef dus een onzekerheid tijdens het 

maken van de beslissing, echter was de verwachting vanuit de Werkgroep Techniek hier verder geen issues 

door te krijgen.  

Uitzetten mobiele toestellen: 

• IQ Messenger: Het uitschakelen van een mobiel toestel gaf geen melding aan het systeem. Hierdoor leek 

een toestel nog actief en werd te alarmering niet direct doorgezet naar de volgende persoon. Medische 

alarmen kwamen met een vertraging van minimaal 30 seconden binnen bij de volgende persoon. Een VOS 

oproep kwam nergens binnen en leek uit de keten verdwenen. De systeem kon niet herkennen wanneer 

een toestel aan of uit stond doordat de heartbeat niet goed functioneerde. Er is hier tijdens de PoC geen 

verklaring of oplossing voor gevonden. Een upgrade naar een nieuw systeem heeft het probleem 

verholpen. 

• CLB/Itémedical: Op het moment dat een toestel werd uitgezet werd dit doorgegeven aan het systeem. 

Hierdoor werden oproepen direct naar de volgende personen in het escalatieschema verstuurd. Wanneer 

een mobiel toestel de verbinding verloor ging deze in alarmering. 

Mobiele toestellen 

Tijdens de PoC zijn vier verschillende toestellen getest: Samsung XCover 4S, Zebra TC52, Ascom Myco 3 en de 

Spectralink Versity. De uitgebreide beoordeling van deze vier toestellen is te lezen in Appendix R. De eerste 

twee voorkeurs toestellen worden hieronder kort toegelicht.  

1e voorkeur: Samsung XCover 4S. Gebruikt van dit toestel s niet afhankelijk van de keuze voor de 

berichtenserver. Het is een goedkoop toestel, breed inzetbaar en de continuïteit voor security en aanbod kan 

geborgd worden. Daarnaast is het een toekomstbestendig toestel met een recent operating system (OS). 

2e voorkeur: Spectralink. Dit toestel is ten tijde van de PoC alleen te combineren met het systeem van IQ 

Messenger. CLB kan dit toestel opnemen in hun certificering indien dit het voorkeurstoestel is van het JBZ. Het 

is een robuuster toestel die de voorkeur heeft van een deel van de zorgprofessionals in verband met een 

vervangbare accu en uitbreidingsmogelijkheid met een barcode scanner.  

Een aandachtspunt voor de mobiele toestellen zijn de inzetbare accessoires, zoals een cover, een clip en 

aansluitmogelijkheden voor oplaadstations. Dit geldt voor zowel de Samsung als de Spectralink.  

Financieel  

Ten tijde van de PoC had het JBZ een globaal inzicht in de investerings- en jaarlijkse kosten (zie Tabel 8). Zoals 

beschreven in Tabel 8 was deze inschatting gebaseerd op voorlopige offertes, waar naar verwachting nog niet 

álle licenties en functionaliteiten in opgenomen waren die het JBZ wil hebben. Om deze reden heeft de 

werkgroep financieel geadviseerd om dit verder uit te vragen bij de leveranciers in de vorm van een herziene 

offerteaanvraag voordat met één van de twee partijen verder gegaan zou worden. De businesscase die hieruit 

is opgesteld zal verder worden beschreven in Hoofdstuk 10.  
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9.9 Conclusie 
De punten in paragraaf 9.5 benoemd op functioneel en technisch vlak, waarin beheer en patiëntveiligheid zijn 

meegenomen, hebben geleid tot het inhoudelijke advies om met ontwerpconcept 2 (met de combinatie 

CLB/Itémedical) de vervolgfase in te gaan. De uitgebreide onderbouwing hiervoor is geschreven in Appendix R.  

10. Businesscase ontwerpconcepten  
Ondanks dat er een inhoudelijke voorkeur is voor CLB/Itémedical (zie Hoofdstuk 9), liggen functionaliteiten 

dicht bij elkaar en kan de financiële kant toch een doorslaggevende rol spelen bij de selectie. Om een realistisch 

inzicht te hebben van de totale kosten voor het JBZ voor de komende 5 jaar en om de financiële risico’s te 

beperken is een herziene offerteaanvraag gedaan. Tevens is voor beide systemen een business case 

uitgewerkt. Dit heeft financieel inzicht gegeven aan de stuurgroep, te zien in Appendix S.   

De verschillende (financiële) scenario’s die hierin zijn uitgewerkt hebben betrekking op verschillende mobiele 

devices en een mogelijke uitbreiding van het MOS. De scenario’s die financieel zijn uitgewerkt zijn: 

1. Één type smartphone, 1800 stuks (goedkoopste variant zijnde Samsung XCover 4S) 

2. Twee types smartphone; 900 Samsung XCover 4S + 600 Spectralink inclusief extra accu (toestel met 

extra functionaliteiten) 

3. Twee types toestellen (1 type smartphone en de huidige i62 Ascom); 600 Spectralink incl. extra accu 

4. Uitwerking zoals geschetst in 1, met een uitbreiding van het MOS op de verloskunde afdeling 

De kosten voor beide leveranciers met bovengenoemde vier verschillende scenario’s zijn compact 

weergegeven in Tabel 11. Een ‘total cost of ownership’ (TCO) is uitgewerkt voor vijf jaar. Het gaat hier om de 

gehele vervanging van de berichtenserver, inclusief een koppeling aan alle berichtenstromen beschreven in de 

Applicatielaag en Infrastructuur in paragraaf 11.2.4. 

Tabel 11 - TCO voor beide leveranciers, uitgewerkt voor vier verschillende scenario's 

  IQ Messenger CLB/Itémedical 

Scenario 1 Investering € 1.072.366 € 1.007.826 
 Exploitatie (per jaar) € 268.485 € 301.552 
 Totaal (5 jaar) €2.414.791 €2.515.585 
    
Scenario 2 Investering € 1.378.357 € 1.378.357 
 Exploitatie (per jaar) € 293.271 € 341.165 
 Totaal (5 jaar) €2.844.714 €3.032.808 
    
Scenario 3* Investering € 1.099.522 € 1.064.390 
 Exploitatie (per jaar) € 215.335 € 235.084 
 Totaal (5 jaar) €2.176.198 €2.239.814 
    
Scenario 4 Investering € 1.200.700 € 1.043.956 
 Exploitatie (per jaar) € 313.471 € 318.500 
 Totaal (5 jaar) €2.768.053 €2.636.455 

* Scenario 3 impliceert deels instandhouding van Ascom omgeving. Kosten en haalbaarheid nog niet duidelijk. 

Uit de business case blijkt dat het verschil tussen beide leveranciers over vijf jaar tijd klein is voor alle 

scenario’s. In de eerste drie scenario’s is CLB/Itémedical duurder, maar wanneer een uitbreiding van het MOS 

wordt meegerekend (scenario 4) wordt IQ Messenger duurder. Daarnaast valt het op dat ook met de extra 

batterij en minder toestellen een duurdere telefoon niet goedkoper wordt dan de goedkoopste Samsung. Een 

alternatief toestel voor de Spectralink wordt nog verkend. De Samsung Pro is een uitgebreider toestel dan de 

Samsung XCover 4S en goedkoper dan de Spectralink. Het voordeel hiervan is een platform van één 
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leverancier, en minder kosten. Hiermee kan het JBZ een functioneel uitgebreider toestel aanbieden aan de 

gebruikers die dit nodig hebben. 

De TCO is van belang voor het budget dat binnen het JBZ beschikbaar is voor dit project. Nog niet alle kosten 

voor de TCO zijn inzichtelijk. Bijvoorbeeld in de post ‘MICT’ zijn alleen de kosten voor de vervanging van 

telefoons en MDM (mobile device management) meegenomen. De kosten die in bovenstaande tabel nog niet 

zijn meegenomen: 

- Overige kosten voor MICT (zoals FTE beheer, servers) 

- Kosten derden leveranciers (EBI, GBS etc.): projecturen, extra koppelingen, testomgeving etc. 

Deze niet meegenomen kosten bepalen wel mede de TCO maar zullen, naar wordt aangenomen, weinig 

verschil uitmaken m.b.t. beide leveranciers. Vandaar dat deze kosten in dit ontwerpproject verder niet zijn 

meegenomen bij de keuze voor een leverancier. 

11. Definitief ontwerp 

11.1 Keuze leverancier nieuwe berichtenserver 
De definitieve leverancier keuze is de combinatie CLB/Itémedical. Voor deze leverancier is gekozen aangezien 

deze het beste aansluit bij het PvE (zie Hoofdstuk 13 voor de verificatie), een goede PoC heeft uitgevoerd en 

waarvoor een financieel voldoende positief scenario is geschetst (Hoofdstuk 10). Het ontwerp kan grotendeels 

gelijk blijven aan de geschetste situatie in de PoC (Figuur 12), maar zal in dit hoofdstuk verder worden 

toegelicht. Deze leverancier is gekozen met een focus op de JBZ brede vervanging. De applicatie en 

infrastructuur laag zal dit ook JBZ breed beschrijven.  

11.2 Ontwerp van het vernieuwde VOS/MOS 
Aan de hand van de 5 lagen van het interoperabiliteitsmodel zal, uitgaande van Hoofdstuk 6 (Optimalisatie 

VOS/MOS a.d.h.v. 5-lagen model) in dit hoofdstuk verder worden ingegaan op het ontwerp voor het te 

vernieuwen VOS/MOS in het JBZ. De berichtenserver maakt, zoals reeds aangegeven in paragraaf 3.2, een 

groot onderdeel uit van het dit ontwerp en zal derhalve integraal in dit hoofdstuk over het definitieve ontwerp 

worden opgenomen. In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste punten worden weergegeven en besproken. Het 

gehele ontwerp is te lezen in Appendix Y.  

11.2.1 Organisatie-laag 

De berichtenserver moet onderdeel zijn van een veilig en effectief beheerd oproepsysteem binnen het JBZ. Dit 

betekent dat er geen alarmen verloren gaan en dat de juiste informatie tijdig bij de juiste persoon aanwezig is. 

De berichtenserver routeert berichten welke gegenereerd worden door medische en niet-medische applicaties. 

De inhoud en routering van deze berichten wordt ingericht in de berichtenserver. De berichten worden 

getoond en verwerkt op een smartphone. Om te borgen dat de huidige berichtenserver voor het einde van de 

ondersteuning van Ascom overgezet kan worden naar de nieuwe situatie, is de keuze gemaakt om in de eerste 

fase van de implementatie de inrichting van de nieuwe server ‘AS-IS’ uit te rollen, zoals beschreven in paragraaf 

3.2.2. Daarnaast worden er tijdens de vervanging van de berichtenserver op diverse berichtenstromen 

protocollen herzien en opgesteld voor een optimale setting en veilig gebruik; de grootste aanpassingen hebben 

via het VOS en MOS met de zorgprocessen te maken. 

 
VOS 

Het uitgangspunt is uniformiteit binnen de diverse klinische afdelingen van het JBZ. Dit betekent dat de 

inrichting omtrent de afhandeling en escalatie van de berichten zo veel mogelijk hetzelfde moet zijn. Met deze 

reden worden drie varianten m.b.t. inrichting van de berichtenflow opgesteld. Hierdoor blijven de 

mogelijkheden beperkt, maar hebben de afdelingen nog wel een keuze voor wat het best bij de processen van 
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die afdeling past. Er wordt niet afgeweken van de drie varianten. Er wordt bij de inrichting van het vernieuwde 

VOS/MOS zo veel mogelijk gestimuleerd om van een ‘statische toewijzing’ (zoals in de huidige situatie) naar 

een ‘dynamische toewijzing’ te gaan: dat betekent dat een afdeling elke dienst zelf de juiste verpleegkundige 

aan een kamer toewijst. Doordat een verpleegkundige in het vernieuwde systeem enkel de oproepen van 

zijn/haar patiënt ontvangt zal de hoeveelheid oproepen voor elke verpleegkundige aanzienlijk afnemen. Dit is 

een eerste stap om alarmmoeheid terug te dringen. Ook zal moeten worden geborgd dat een oproep of alarm 

wordt afgehandeld. De werkwijze bij het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de toegewezen VPK (familiegesprek, 

pauze, verpleegkundige handelingen, etc.) zal zoveel mogelijk worden gestandaardiseerd. Kortom het beleid 

rondom het afhandelen van berichten moet erop gericht zijn om volgens een standaard werkwijze in het JBZ te 

gaan werken. Een uitwerking hiervan is te lezen in de proces laag.  

MOS 

Bij het in gebruik nemen van de berichtenserver van CLB wordt uitgegaan van het koppelen van “slimme” 

apparatuur, zodat berichten kunnen worden verrijkt met informatie. Wanneer dit niet kan, wordt het apparaat 

aangesloten via een maak/breekverbinding aan het VOS. Het eerder benoemde uitgangspunt is immers een AS-

IS overgang van de gehele berichtenserver. In een vervolgfase kan dit geoptimaliseerd worden, volgens het 

uitgangspunt een ‘slimme’ koppeling. Wanneer in de toekomst nieuwe apparatuur wordt aangeschaft zal dus 

ook worden uitgegaan van het aansluiten op een ‘slimme’ wijze aan de berichtenserver. Om het aansluiten van 

nieuwe apparatuur aan het MOS in de toekomst te vergemakkelijken, zal een lijst worden opgesteld die 

geraadpleegd kan worden waarin staat beschreven waar een medisch apparaat aan moet voldoen indien deze 

gekoppeld dient te worden aan het MOS. Dit is opgenomen in het Hoofdstuk “Aanbevelingen”.  

 

Om alarmmoeheid te voorkomen moet het beleid zijn dat alleen apparatuur aangesloten wordt aan het MOS 

als dit bijdraagt aan een veiligere patiëntenzorg. Het belang dat het alarm binnenkomt bij de juiste 

zorgverlener moet groter zijn dan de kans dat er alarmmoeheid ontstaat. Daarnaast moet het ook mogelijk zijn 

om alleen de relevante informatie uit het medische apparaat bij de zorgverlener te krijgen.  

 
Beheer en onderhoud organisatie  
Om er voor te zorgen dat de berichtenserver altijd zo optimaal mogelijk functioneert en de gebruikers worden 
ondersteund in het gebruik, is het uitgangspunt dat er een dedicated team verantwoordelijk is voor het beheer 
van de berichtenserver (hetzij uitbesteed, hetzij binnen JBZ). Zij zijn verantwoordelijk voor de volgende 
onderwerpen: 

- Wijzigingsbeheer 
- Ketenbeheer 
- Testen 

11.2.2 Proces-laag 

In één of meerdere processen wordt vastgelegd welke type oproepen er gemaakt kunnen worden, voor wie 
deze zijn bedoeld, welke escalatiepaden deze volgen en hoe ze worden afgehandeld. Ook moeten de 
werkprocessen van de gebruikers worden opgesteld.  
 
Toewijzing patiënten 
Met het nieuwe ontwerp wordt de toewijzing van patiënten aan de verantwoordelijke verpleegkundige in de 

toewijzingsapplicatie, ‘Care Assignment’ van CLB, gedaan. Daarnaast is het mogelijk om dit op het mobiele 

toestel zelf te doen. Een gebruiker kan altijd alleen zichzelf toewijzen als eerste of als tweede ontvanger. De 

escalatiegroep staat altijd vast ingericht voor de hele afdeling. Enkel een functioneel beheerder kan dit 

wijzigen. Een verpleegkundige zal altijd aan het begin van de dienst zichzelf toewijzen aan de kamers waar 

hij/zij die dag verantwoordelijk voor is. Tijdens een pauze of andere momenten waarop deze verpleegkundige 

voor een langere tijd niet beschikbaar is, kan een collega deze kamer snel en makkelijk overnemen door de 

toewijzing aan te passen.  



Pagina 46 van 60 
 

Escalatiepaden 
Voorgesteld wordt om de functionele inrichting van het MOS gelijk te maken aan de inrichting van de PoC, 

zoals beschreven in Tabel 9 in Sectie 9.3. Ook de VOS oproepen zullen zo veel mogelijk deze inrichting volgen. 

De drie varianten waar de klinische afdelingen uit kunnen kiezen staan in Appendix Y. 

Afhandeling alarm/oproep 
De werkafspraak is om altijd te reageren op een alarm, indien een zorgverlener in de gelegenheid is om dit te 

doen. Het accepteren van een alarm betekent dat de zorgverlener (direct) naar de patiënt toe gaat. Bij het 

weigeren van het alarm geeft de zorgverlener aan dat hij/zij niet naar de patiënt toe kan. Het alarm gaat dan 

direct naar de volgende ontvanger in het schema, zonder de resterende reactietijd af te wachten. Op het 

moment dat een zorgverlener een VOS oproep accepteert, heeft hij/zij 2 minuten de tijd (wachttijd) om naar 

de kamer te gaan. Als binnen deze periode de groene afstelknop in de patiëntkamer niet wordt gebruikt, zal de 

oproep alsnog naar de volgende ontvanger in de keten gaan.  

De alarmen van medische apparatuur mogen alleen aan- en uitgezet worden op het primaire 

alarmeringssysteem. Indien het alarm niet wordt afgezet op de kamer zal deze worden herhaald vanuit de 

bron. Ook het systeem van CLB blijft een alarm/oproep herhalen zolang deze niet is afgezet. Voor de definitieve 

inrichting zal besloten welk veiligheidsmechanisme wordt gekozen. Echter betekent dit dat een alarm nooit 

uitgeschakeld kan worden vanaf het mobiele toestel.  

Ketenbewaking: ‘Mission Control’ van CLB is een veiligheidsmechanisme welke het MOS monitort. Deze 

monitoring wordt uitgevoerd op de aanwezigheid van alle bronnen die in het medische systeem aanwezig 

dienen te zijn voor het tijdig afleveren van de medische alarmen op de eindbestemming. Mission Control 

monitort het alarmdistributiesysteem op een aantal kritische punten. Voor meer details, zie Appendix Y.  

11.2.3 Informatielaag 

Met de AS-IS overgang zal er weinig veranderen in de informatiestromen ten opzichte van de situatie geschetst 

in Sectie 6.3. Wel zal de informatie voor de gebruikers op een andere manier worden aangeboden, namelijk op 

een smartphone. De grootste veranderingen binnen het VOS/MOS zijn:  

1) Afstel mogelijkheid vanuit het VOS. Een “OK-melding” zal vanuit het VOS systeem naar de CLB 

berichtenserver worden gestuurd. Hiermee zet een verpleegkundige een oproep af door op de groene 

afstelknop in de kamer te drukken.  

2) Alarmen op de Philips bewakingsmonitoren die hersteld zijn, of een alarm dat is afgesteld op de 

bewakingsmonitor, zal uit de keten worden teruggetrokken. Dit alarm verdwijnt dus van de smartphone. 

Verpleegkundigen hebben dus minder irrelevante alarmen in hun smartphone staan. Deze optimalisatie 

wordt uitgebreid naar de andere medisch apparaten op het moment dat deze ook slim gekoppeld zullen 

worden. 

Indien er in de toekomst verdere functionele uitbreidingen plaatsvinden, waarbij er meer gebruik gemaakt 

wordt van slimme alarmering/oproepen en automatische registratie van alarmen, zal dit effect hebben op de 

informatielaag.  

11.2.4 Applicatie en infrastructuur laag 

Met de as-is overgang naar de nieuwe berichtenserver, moet deze in de huidige infrastructuur passen. De 

nieuwe oplossing voor de berichtenserver bestaat uit twee partijen; CLB en Itémedical. Zoals in de uitwerking 

van de PoC (Figuur 12) is te zien, zal alle slim gekoppelde medische apparatuur, via de server van Itémedical 

gaan worden. Alle andere berichtenstromen worden rechtstreeks aan de CLB berichtenserver gekoppeld, 

inclusief de medische apparatuur via het VOS. De alarmen zullen naar de smartphones worden gedistribueerd 

via WiFi en de telefonie op basis van VoIP. Daarnaast zal de telefonie worden aangesloten op het Avaya 

platform. Een definitieve uitwerking hiervan is te zien in Figuur 13.  
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Figuur 13 - Applicatielaag en infrastructuur van het 5-lagen-model op het VOS/MOS inclusief de overige berichtenstromen aan de berichtensever 
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11.3 Mobiele toestellen 
De mobiele toestellen zijn een belangrijk onderdeel in het proces van de berichtafhandeling. De huidige 

mobiele toestellen worden in het JBZ ingezet voor: 

1) Telefoneren (50% van de toestellen, circa 800-900 stuks) 
2) Telefoneren en ontvangen van oproepen/alarmen uit een van de berichtenstromen (50% van de 

toestellen, circa 800-900 stuks) 
3) Zie 2) én het kunnen maken van een persoonsalarm, via Ekahau (circa 80-100 stuks) 

 
Eerder (paragraaf 9.5) zijn twee voorkeurstoestellen bepaald. Deze zijn meegenomen bij het definiëren van een 
aantal uitgangspunten voor de keuze en uitrol van de mobiele toestellen. Deze uitgangspunten zijn in detail te 
lezen in Appendix X. De belangrijkste conclusies hieruit zijn:  

• Er is een standaard smartphone die voldoet aan de basics. Wanneer deze smartphone niet voldoende 
is voor een specifieke gebruikersgroep, kan uitgeweken worden naar een uitgebreider toestel. Op dit 
moment zijn dit respectievelijk de Samsung Xcover 4S Enterprise en de Samsung Xcover Pro 
Enterprise.  

• De mobiele toestellen worden zo uniform mogelijk uitgerold, zowel in gebruik, als voor beheer. Dit 
betekent dat elk mobiel toestel zal worden uitgerold met de CLB Messenger app. Hierdoor hoeft er 
geen onderscheid gemaakt te worden door middel van fysieke kenmerken tussen telefoons met enkel 
telefonie en telefoons met telefonie én berichten.  

• Een functionele eis vanuit JBZ is dat de werkwijze van het eenmalig inloggen op een mobiel toestel om 
te kunnen telefoneren en berichten ontvangen, ondersteund blijft (“functiebehoud AS IS – integraal 
inloggen”). De functionaliteit hiervoor moet door CLB ontwikkeld worden. Dit is door CLB toegezegd. 

• De huidige indeling van nummer blijft zo veel mogelijk gelijk 

• Er wordt ingelogd op toestelnummer (en niet op persoon) 

• Een andere applicatie mag nooit het berichtensysteem verstoren. 

11.4 Herziene Businesscase 
Er zijn een aantal aanpassingen in het definitieve ontwerp en daarmee de offerteaanvraag die ervoor hebben 

gezorgd dat de business case van Hoofdstuk 10 is aangepast: 

1) Aantal licenties voor mobiele toestellen. Van 50% -> 100%.  

2) Toestellen worden door het JBZ zelf aangeschaft bij KPN (niet bij CLB) i.v.m. lagere kosten. 

3) Optioneel wordt meegenomen een uitbreiding van het MOS door: 

• Dräger couveuse Babyleo 

• CTG 3 verschillende types 

• Uitbreiding aantal licenties Verloskunde (+33 bed licenties) 

Dit leidt tot de TCO over 5 jaar zoals weergegeven in Tabel 12. De verhoging ten opzichte van de business case 

in Hoofdstuk 10 is te wijden aan de uitbreiding in aantal licenties voor de messenger app. Naar verwachting 

zou, indien er was gekozen voor het alternatieve systeem: IQ Messenger, een vergelijkbare verhoging plaats 

hebben gevonden. Indien eerder bekend, had dit dus geen invloed op de leverancierskeuze. 

Tabel 12 - Definitieve business case voor de vervanging van de gehele berichtenserver inclusief koppeling met derden 

leveranciers 

  Kosten  

AS-IS overgang, eerste uitrol Investering €1.547.405 
 Exploitatie (per jaar) €489.689 
 Totaal (5 jaar) €3.995.849 
   
Optionele uitbreiding volgende fase Investering €116.804 
(MOS verloskunde + apparatuur couv) Exploitatie (per jaar) €15.613 
 Totaal (5 jaar) €194.868 
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11.5 Risicoanalyse definitieve ontwerp  
In deze fase van het project is de risico analyse (op CLB/Itémedical) uit Sectie 8.1 nog leidend. Als het 

functioneel ontwerp (FO) en technisch ontwerp (TO) definitief zijn, moet een risico analyse op het nieuwe 

proces opnieuw uitgevoerd worden. Daarnaast zijn in dit stadium van het traject al een aantal risico’s te 

benoemen die een impact kunnen hebben op kosten, planning of kwaliteit, zie Tabel 13.  

Tabel 13 - Risico's op de komende fase van het project, de implementatiefase 

Risico Kosten Planning Kwaliteit 

1. Functie geïntegreerd inloggen telefonie en ontvangen berichten moet nog 
ontwikkeld worden door CLB. De beschikbaarheid van deze functie is 
randvoorwaardelijk aan uitrol. Verwachting is najaar 2020, maar dit kan niet 
gegarandeerd worden. Daarnaast is het nog geen bewezen oplossing.  

 X X 

2. Toewijzing student verpleegkundige is nog niet in lijn met de huidige 
werkwijze. JBZ breed is dit van toepassing op veel gebruikers. CLB wil dit met 
het JBZ uitwerken en ontwikkelen, maar hier is nog geen planning voor 
afgegeven. Daarnaast is het nog geen bewezen oplossing 

 X X 

3. Opschaling calamiteiten: real life status of een gebruiker heeft 
geweigerd/geaccepteerd zoals in de huidige inrichting is niet mogelijk. 
Alternatieven zijn beschikbaar, maar moet nog verder afgestemd worden 
met de gebruiker. Risico op kwaliteit als deze alternatieven niet voldoen aan 
de eis/wens. 

  X 

4. Certificering oplossing BMI: nog veel onzekerheid of de aanpassingen in dit 
project opnieuw gecertificeerd zullen worden door de keurende instantie. 
Dit heeft vooral te maken met de overgang naar een virtuele server en 
smartphones.  

X X X 

5. Aanpassing Ooperon in het VOS: dit is een risico op de planning gezien de 
eerdere samenwerking voor de PoC. Daarnaast is het een risico op 
implementatie door de mogelijke impact op de huidige ASCOM omgeving.  

X X X 

6. Inrichting Mission control + MOS lampen; er is nog niet in detail uitgewerkt 
hoe dit ingericht zal worden. Waar komen deze taken te liggen en in welke 
gevallen zullen de MOS lampen aangestuurd worden.  

  X 

 

De risico’s in Tabel 13 waren ten tijden van de risico analyse uit Hoofdstuk 8 nog niet bekend, maar zijn tijdens 

en kort na de POC aan het licht gekomen. Deze risico’s zijn wel meegenomen in de overweging die is gemaakt 

ten behoeve van de leverancierskeuze in de hoofdstukken 9-11. De risico’s zijn bekend bij de projectgroep en 

stuurgroep en zullen gedurende de rest van het JBZ brede traject goed bewaakt moeten worden. 

12. Implementatie 

12.1 Inleiding 
De implementatie van de berichtenserver valt niet meer binnen dit ontwerpproject. Wel zal in dit hoofdstuk 

een advies gegeven worden 1) voor de implementatie op de kinderafdeling en couveuseafdeling en 2) voor een 

JBZ-brede implementatie van de gehele berichtenserver inclusief berichtenstromen.  

12.2 Uitgangspunten 
In de projectgroep van het grotere project 'nieuwe berichtenserver voor JBZ' is besloten dat de JBZ-brede 

implementatie van de nieuwe berichtenserver gefaseerd zal plaatsvinden. Dit, omdat het te veel omvattend is 

om alles in één keer te kunnen doen. Daarnaast kunnen er niet zo veel mobiele toestellen tegelijkertijd 

geleverd en klaargemaakt worden. Bij de bepaling van de fasering zal rekening gehouden moeten worden met 

de verschillende functierollen die een mobiel device bij zich dragen, en welke berichtenstromen op dit device 

binnen moeten komen. Bijvoorbeeld de beveiliging ontvangt oproepen uit verschillende berichtenstromen (EBI, 

VOS, Netpage etc.). Op het moment dat een deel van deze berichtenstromen omgezet zijn naar de nieuwe 

berichtenserver, betekent dit voor de beveiligers dat ze tijdelijk een i62 Ascom device én een Samsung 
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smartphone bij zich moeten dragen om alle berichten te blijven ontvangen. Het is belangrijk om eerst voor elke 

functierol te bepalen wat hiervan de impact zou zijn. Hierbij is het ook belangrijk om rekening te houden met 

het uitgangspunt om zoveel mogelijk de indeling van de telefoonnummers gelijk te houden, zoals genoemd in 

paragraaf 11.3. Dit betekent dat alle gebruikers idealiter in één keer over kunnen stappen van het oude toestel 

naar het nieuwe toestel met behoud van het hun oude telefoonnummers. Dit beperkt ook het noodzakelijk 

aantal (tijdelijke) dubbele nummers. Op dit moment heeft het JBZ namelijk niet voldoende nummers 

beschikbaar om een grote groep gebruikers tijdelijk een nieuw nummer te geven.  

Om de implementatie zo veilig mogelijk te laten verlopen is het belangrijk om testomgevingen (voor het VOS, 

en indien mogelijk ook voor het GBS en de BMI) in te richten, vergelijkbaar aan de PoC. Ook wordt aangeraden 

een proefkamer (met VOS aansluiting en mogelijkheid om medische apparatuur te plaatsen) op te bouwen 

waarin de testscripts doorlopen kunnen worden. De testscripts zullen door een testteam opgesteld worden, in 

samenwerking met de werkgroep functioneel en werkgroep techniek.  

De implementatie omvat de gehele uitrol van de CLB/Itémedical berichtenserver waarmee alle 

berichtenstromen uit Figuur 3 behouden blijven (AS-IS functiebehoud). Daarnaast heeft het JBZ nog een 

optionele uitbreiding op laten nemen in de offerte (zie herziene business case Tabel 12). Deze uitbreiding van 

slimme MOS koppelingen én een MOS op de verloskunde is gepland voor ná de volledige eerste uitrol.  

12.3 Ontvangersgroepen 
Zoals bij de uitgangspunten is aangegeven, is het belangrijk om inzichtelijk te hebben welke functierollen welke 

berichten ontvangen, om de uitrol en de benodigde configuraties op een juiste manier op elkaar af te kunnen 

stemmen. Dit was globaal bekend om de juiste keuzes te kunnen nemen binnen het ontwerpproject, maar zal 

op een hoger detail niveau inzichtelijk moeten worden voor de uitrol(planning). Op het moment dat 

bijvoorbeeld op de afdeling cardiologie het VOS wordt vervangen, moet de inrichting van het 

calamiteitensysteem ook meteen goed ingericht worden t.b.v. de reanimatieoproepen. In Appendix T staan de 

verschillende afdelingen en ontvangers, uitgezet tegen alle mogelijke berichtenstromen. Op basis hiervan is 

een voorlopig uitrol scenario geschetst, ook te zien in Appendix T.    

12.4 Planning implementatie 
Hieronder volgen de te zetten implementatie stappen: 

1. Implementatie centraal deel berichtenserver, inclusief 

a. opbouwen/inrichten van benodigde servers; 

b. functionele inrichting voor alle berichtenstromen (VOS/MOS, EBI, BMI, GBS, Opschaling calamiteiten, 

Ekahau); 

c. gereed maken van smartphones in MDM omgeving + configuratie van de CLB applicatie. Daarnaast de 

inrichting van de SIP licenties t.b.v. telefonie.  

2. Training beheerders door CLB/Itémedical 

3. Training key-users (werkgroep VPK proces) 

4. Training overige gebruikers (Technici, Beveiliging etc.) 

5. Train-de-trainer op afdelingen voor de eerste implementatie fase  

6. Decentrale implementatie op de eerste drie afdelingen (kinder-, couveuse- en verloskundeafdeling) 

7. Decentrale implementatie Technische Systemen 

8. Train-de-trainer resterende afdelingen 

9. Decentrale implementatie op de resterende klinische afdelingen (gefaseerde uitrol) 

10. Acceptatie van het volledige project 

11. Implementatie 2: Optionele uitbreiding slimme MOS koppelingen + slim MOS op verloskunde  

De doorlooptijd per afdeling is nog niet bekend. Aan de hand van de uitrol op de eerste klinische afdeling kan 

een verdere inschatting en planning voor de overige afdelingen worden gemaakt. Daarnaast is het van belang 
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om in deze eerste fase alle haken en ogen helder te krijgen, zodat deze als leerpunten meegenomen kunnen 

worden voor de uitrol in de vervolgfase.  

12.5 Trainingen 
In het PvE is het leveren van trainingen opgenomen. De trainingen voor de nieuwe berichtenserver zullen op 

verschillende manieren worden gegeven. Er zal in ieder geval gebruikt gemaakt worden van het principe “train 

de trainer”. Dit betekent dat een groep ‘super’ key-users aangesteld wordt, die de training aangeboden door 

CLB en Itémedical zal volgen. Binnen het JBZ zal hier de werkgroep Verpleegkundig Proces voor worden 

gebruikt. Elk lid van deze werkgroep heeft een aantal klinische afdelingen onder zijn/haar hoede. Op het 

moment dat een afdeling uitgerold gaat worden, zorgt de ‘super’ key-user ervoor dat deze afdeling wordt 

getraind. Naast deze trainingen, werkt CLB aan een E-learning module. Deze E-learning is op dit moment nog 

niet gereed.  

De beheerders van de nieuwe berichtenserver zullen een beheerderstraining volgen. Ook deze wordt door 

CLB/Itémedical aangeboden. Binnen het JBZ zal er een groep van circa 10 man (Functioneel beheerders, 

systeem beheerders, medisch technologen) deze training volgen.  

Ook de gebruikers van het Service Bedrijf, die voornamelijk technische alarmen ontvangen, zullen geschoold 

moeten worden voor het nieuwe systeem. Dit gaat om een beperkte groep en zal minder uitgebreid zijn dan de 

training voor de klinische afdelingen. Wat deze training precies bevat zal afgestemd moeten worden met de 

leverancier. Voor alle andere smartphone gebruikers (voornamelijk gebruikers voor de telefonie), zal een 

handleiding worden geschreven. Er wordt binnen de Werkgroep Functioneel een trainingsplan opgesteld met 

daarin de diverse gebruikersgroepen, benodigde inhoud en de vorm van de trainingen. 

12.6 Implementatieplan kind/couveuse/verloskunde 
Zoals in de planning is beschreven zal de eerste fase uitrol op een drietal klinische afdelingen plaatsvinden. Het 

is hiervoor aan te raden om in ieder geval te starten met de twee afdelingen kind en couveuse. Doordat deze 

afdelingen al vanaf het begin betrokken zijn bij dit project en het systeem uitvoerig hebben beoordeeld tijdens 

de PoC, zijn zij al beter geïnformeerd over de veranderingen dan dat de overige afdelingen dat zijn. Daarnaast 

wordt op de kinderafdeling en de couveuseafdeling gebruik gemaakt van het VOS én MOS, zodat een groot 

deel van de afgenomen functionaliteiten geïmplementeerd wordt. Hierdoor krijgt het JBZ direct een goed beeld 

in hoeverre het product voldoet aan de verwachtingen. Ook speelt mee dat deze afdelingen al sinds de 

nieuwbouw met het “dynamisch toewijzen” werken. Voor deze afdelingen zal de overgang in werkproces dus 

minder groot zijn, waardoor de eerste fase van implementatie een grotere kans heeft om goed te verlopen. 

Zoals beschreven in paragraaf 11.2.1 is het de visie van het JBZ om alle klinische afdelingen met het “dynamisch 

toewijzen” te laten werken. Naast de twee genoemde afdelingen (kind en couveuse) is het aan te raden om 

een derde afdeling te kiezen die nog niet gewend is om op deze manier te werken, bijvoorbeeld de verloskunde 

afdeling. Het gaat hier om de uitrol van alleen het VOS. Dit is een relatief grote afdeling waar goed getoetst kan 

worden welke haken en ogen er nog aan de inrichting van het systeem zit. Deze ervaring kan vervolgens 

meegenomen worden naar de uitrol van de overige klinische afdelingen. Daarnaast wordt er tussen de 

couveuse- en verloskunde afdeling onderling VPK uitgewisseld. Een gelijktijdige uitrol ondersteunt deze 

samenwerking.  

12.6.1 Koppeling MOS 

De kinder- en couveuseafdeling hebben beide een MOS op de afdeling die direct met de uitrol van het nieuwe 

systeem geïmplementeerd zal worden. In Appendix T staan de te koppelen apparaten gedefinieerd voor de 

kinder-, couveuse- en verloskundeafdeling. Deze tabel geeft weer of de koppeling via het VOS of via Itémedical 

zal lopen en in welk moment van de implementatie dit gaat gebeuren. Op de verloskundeafdeling zal in eerst 

instantie enkel een VOS worden uitgerold (AS-IS situatie). Na een volledige implementatie van de 

berichtenserver, inclusief alle berichtenstromen, zal op de verloskundeafdeling een uitbreiding van een MOS 

plaatsvinden.  
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12.7 Verandermanagement 
Het implementeren van een nieuwe berichtenserver voor het gehele ziekenhuis is een behoorlijk ingrijpend 

project. Het is belangrijk om hiervoor de juiste afstemming en voorbereiding te treffen met alle stakeholders. 

Vooral omdat het een direct effect heeft op de werkprocessen, is het noodzakelijk om continu afstemming te 

blijven vinden met de gebruikers in die werkprocessen. De eerste stap is om binnen het JBZ kenbaar te maken 

dat een vervanging van de berichtenserver er aan zit te komen. Zo zijn de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid 

(RVE) managers over dit traject reeds geïnformeerd. Ook is er al regelmatig met de werkgroep 'verpleegkundig 

proces' en de verpleegkundige staf (JBZ breed) gesproken, waardoor binnen die gebruikersgroepen bekend is 

dat deze vervanging en daarmee een verandering eraan zit te komen. Op de korte termijn wordt een intranet 

bericht geplaatst, zodat ook JBZ-breed kenbaar wordt gemaakt dat het berichten-afhandelingsproces incl. 

devices binnenkort gaat veranderen. Daarnaast is de afdeling Marketing & Communicatie recent opgeschakeld 

om mee te denken over de beste aanpak om dit te kunnen communiceren.  

In de eerste fase, waarin het nieuwe systeem op de kinder-, couveuse- en verloskunde afdelingen uitgerold zal 

worden, is het belangrijk om regelmatig af te stemmen over het verloop van de implementatie en snel te 

kunnen ingrijpen indien iets niet naar wens verloopt. De verwachting is dat de overgang op de kinderafdeling 

en couveuseafdeling minder groot zal zijn dan binnen de rest van de organisatie. Hier kan dus gepeild worden 

hoe men erover oordeelt en hoe dit mogelijk ook voor de rest van de afdelingen geldt. Zoals in 12.6 is 

aangegeven zal bij de derde afdeling Verloskunde naar verwachting meer tijd gestoken moeten worden in de 

voorbereidingen. De aanpassingen op de werkprocessen van deze afdeling zijn namelijk groter. Hier ligt een 

belangrijke taak voor de key-users uit de werkgroep 'verpleegkundig proces' om de rest van de afdeling hierin 

mee te krijgen. Om een ziekenhuisbreed gedragen oplossing op de afdelingen te krijgen is het ook belangrijk 

om de gebruikers hier de tijd voor te geven. Om verstoring in het wennen aan de nieuwe werkwijze te 

verminderen moet bekeken worden of voorkomen kan worden dat de implementatie van het VOS/MOS 

tegelijkertijd valt met andere grote projecten binnen het JBZ, zoals de vervanging van alle spuitenpompen en 

de implementatie van HiX 6.2 

13. Verificatie 
Bij 'verificatie' wordt gekeken of het ontwerp voldoet aan de eisen en bij 'validatie' wordt nagegaan of het 

geïmplementeerde ontwerp voldoet aan de behoeftes van de klant en andere stakeholders. Op dit moment is 

het systeem nog niet geïmplementeerd, waardoor er enkel verifieerd kan worden of het ontwerp voldoet aan 

de eisen (PvE, Hoofdstuk 7). Wel zijn diverse functionele en technische eisen in de PoC 'gevalideerd', voor zover 

mogelijk (zie Hoofdstuk 9): in deze 'pré-validatie' is er wel alvast meer inzicht verkregen of bepaalde 

functionele en technische specificaties daadwerkelijk kunnen worden bewerkstelligd bij implementatie. M.b.t. 

de verificatie wordt in Appendix U voor de functionele en technische specificaties weergegeven of het ontwerp 

hier aan kan voldoen. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste punten samengevat.  

Van de Functionele Eisen in Tabel 3 (paragraaf 7.1) is 'het geïntegreerd inloggen voor de telefonie en 

berichtenapplicatie' de enige ‘Must’ die niet aan de eisen voldoet. Dit komt doordat CLB deze functionaliteit 

nog niet heeft ontwikkeld. Het is voor de gebruikers en het beheer van essentieel belang dat dit wordt 

gerealiseerd vóór de implementatie. CLB geeft aan dit in Q3 2020 te gaan ontwikkelen, zodat dit in Q4 2020 

beschikbaar is. De functionele beschrijving hiervan is dan ook opgenomen in het FO. Echter blijft het een 

projectrisico dat CLB dit niet op tijd heeft ontwikkeld. De alternatieve situatie, waarbij gebruikers niet 

geïntegreerd kunnen inloggen, komt overeen met de alternatieven beschreven in Appendix X. Dit is niet 

wenselijk. Een andere onzekerheid is of de nieuwe Couveuse Babyleo van Dräger gekoppeld kan worden aan de 

berichtenserver. Ook deze koppeling is als ‘Must’ opgenomen in het PvE. Doordat het lang onduidelijk was 

welke couveuse het JBZ met zekerheid aan zou schaffen, is deze niet getest in de PoC. Als deze couveuse niet 

gekoppeld kan worden, dan is het enige alternatief om dit via een ‘domme koppeling’ van het VOS te doen. 
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Op technisch vlak (zie de Technische Specificaties in Tabel 4) is het nog onzeker of de BMI oplossing die het JBZ 

voor ogen heeft ook gecertificeerd wordt voor stille ontruiming via de berichtenserver. Het is een belangrijk 

onderdeel binnen de vervanging (derhalve ook een 'MUST') en wordt verder uitgewerkt met een adviserende 

en certificerende instantie. Als het JBZ hier niet uit kan komen zijn alternatieve (maar minder goede) 

oplossingen beschikbaar. Daarnaast is het technische ontwerp van de oplossing (nog) niet geschikt om vanuit 

een medisch apparaat met 1 seriële uitgang zowel data door te sturen naar het PDMS als alarmen naar de 

gebruiker ('SHOULD' in Tabel 4). Dit is bij de initiële uitrol nog niet van belang, maar zal in de toekomst verder 

uitgewerkt moeten worden met CLB en Itémedical.  

14. Discussie  
Het oorspronkelijke doel van dit project was om een vernieuwd (geïntegreerd) VOS/MOS systeem voor het JBZ 

te ontwerpen en aansluitend een pilot op de kinderafdeling en couveuseafdeling te draaien (zie 3.2.1). In dit 

hoofdstuk zullen een aantal keuzes en de gevolgen hiervan worden uitgelicht. 

14.1 “AS-IS” overgang van de nieuwe berichtenserver 
De keuze om de berichtenserver “AS-IS” over te laten gaan heeft een grote impact gehad op een aantal andere 

keuzes die zijn gemaakt. Dat zal in deze paragraaf worden toegelicht.  

Het eerste doel van dit project (zie ook 3.2.1) was om het huidige MOS te verbeteren en daarmee de 

patiëntveiligheid te verhogen en patiëntenzorg te verbeteren door middel van: 

1. Een gesloten bewaakte alarmeringsketen. 

Dit doel is niet uit het oog verloren met de ‘AS-IS’ overgang naar een nieuwe berichtenserver. Het is een van de 

belangrijkste aspecten die er mede toe heeft geleid om voor de combinatie CLB/Itémedical te kiezen. Met een 

goede inrichting van het Mission control platform en de overige maatregelen die CLB heeft genomen voor hun 

klasse IIb systeem, zal dit een grote verbetering zijn ten opzichte van het huidige systeem. Echter blijft dit wel 

een kritiek punt waar elk systeem in zekere mate mee worstelt. Zo heeft het Mission Control systeem de 

bewaking vanaf de MDDG tot aan de handset ingeregeld. Dit betekent dat de koppeling tussen de Philips 

Emergin server en de MDDG alsnog door het JBZ zelf ingericht moet worden.  

2. Kunnen acteren op enkel relevante alarmen (vermindert de alarmmoeheid). 

Om dit doel te kunnen behalen binnen het MOS is het van belang om medische apparatuur op een slimme wijze 

te koppelen aan de berichtenserver, zodat irrelevante alarmen verminderd kunnen worden door middel van 

filteringen, delays, meesturen van informatie etc. De ‘AS-IS’ overgang naar de nieuwe berichtenserver heeft er 

voor gezorgd dat dit uit de scope van de eerste fase/implementatie van het project is gegaan. Daarmee is in de 

mogelijkheden van dit systeem nog wel rekening gehouden met dit doel, maar zal dit niet tijdens de eerste 

implementatie gerealiseerd worden. Een verbetering in functionaliteit die wél bijdraagt aan dit doel, is het 

terugtrekken van opgeheven alarmen uit de alarmeringsketen. Een alarm dat is hersteld, zal in het nieuwe 

systeem verdwijnen van het mobiele toestel. Hiermee zullen de verpleegkundigen toch minder irrelevante 

alarmen ontvangen.  

3. Een alarmeringssysteem dat naadloos aansluit op het werkproces op de werkvloer. 

Een aantal functionaliteiten in het nieuwe systeem zorgen ervoor dat dit systeem beter aansluit op het 

werkproces op de werkvloer. Zo zal de toewijzing op een smartphone er voor zorgen dat veel meer afdelingen 

dynamisch en patiëntgebonden gaan toewijzen. Dit zorgt ook voor minder oproepen (doel 2) binnen het VOS. 

Daarnaast zal de combinatie van telefonie en het ontvangen van oproepen beter aansluiten. Het geluid van een 

alarm of oproep zal minder hard zijn, waardoor een telefoon gesprek niet overmatig wordt verstoord. 

Daarnaast is het gemak waarmee een alarm op dat moment afgehandeld kan worden vergroot.  
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4. Rust voor de patiënten; enerzijds door minder onnodige alarmen, anderzijds door mogelijk het creëren van 

stille alarmering.  

Bovenstaande voorbeelden laten zien dat er minder onnodige alarmen bij de verpleegkundigen terecht komen. 

Echter zullen de alarmen op de kamer nog wel blijven. Met het nieuwe systeem, dat klasse IIb gecertificeerd is, 

is het wettelijk gezien mogelijk om de apparatuur op stil te zetten. Een volgende stap is dat de 

zorgprofessionals hier zich ook prettig bij voelen. Het is verstandig om dit in een latere fase te bekijken, als het 

systeem het vertrouwen heeft gegeven dat het mogelijk is om deze stap te zetten. Ook is het belangrijk dat het 

medisch apparaat daadwerkelijk uitgeschakeld kan worden. Vaak zijn leveranciers van hoog risico apparatuur 

verplicht om zowel visueel als auditief alarmen kenbaar te maken. Uit veiligheid kan het geluid niet helemaal 

uitgezet worden op een medisch apparaat. Zonder dat er op dit vlak veranderingen plaats vinden, is een stille 

kamer heel lastig.  

5. Technisch stabiel systeem 

Dit doel is niet beïnvloed door de keuze om “AS-IS” over te gaan. Het is gedurende het gehele traject een 

belangrijk doel gebleven, die er mede toe heeft geleid om voor CLB/Itémedical te kiezen. Naar verwachting zal 

dit doel dan ook behaald worden na implementatie van het nieuwe systeem.  

Het tweede doel van dit project (zie 3.2.1) was om het huidige VOS te verbeteren en daarmee het doel om 

de zorgprofessionals efficiënter en effectiever te kunnen laten werken middels: 

6. ‘Intelligentere’ oproepen geven waardoor de zorgprofessionals beter kunnen reageren op de soort oproep. 

Door de juiste inrichting leidt een event direct tot de juiste actie. 

Met de vervanging die nu plaats vindt in het JBZ is het niet mogelijk om als patiënt zijnde diverse oproepen te 

maken. Dit is beperkt door de beschikbare knoppen aan de muur. Uitbreiding van de hardware of alternatieven 

zoals een tablet zijn noodzakelijk in een volgend project om dit doel te behalen.  

7. Het bieden van mogelijkheden voor bijvoorbeeld invoer van korte registraties aan het bed en toegang tot 

kritieke informatie uit het EPD. 

De smartphone biedt de basis om dit doel in de toekomst te behalen. Tijdens de PoC is de werkgroep VPK 

proces gevraagd om aan te geven welke applicaties zij graag op een toestel zouden zien. Hier is rekening mee 

gehouden in het maken van de definitieve keuze.   

Terugkijkend; aan de start van dit ontwerpproject was er sprake van een aanvulling op de huidige ASCOM 

berichtenserver, teneinde eerst het huidige VOS/MOS te optimaliseren. In het PvE werd wel al rekening 

gehouden met de koppeling van derden systemen, zodat in de toekomst alle systemen opnieuw op één 

berichtenserver aangesloten konden worden. Echter zou dit niet het geval zijn voor de eerste implementatie in 

dit ontwerpproject. De end-of-service verklaring van ASCOM heeft er vervolgens echter voor gezorgd dat dit 

wel noodzakelijk was, al tijdens het ontwerpproject, en dat er daarmee onvoldoende tijd beschikbaar was voor 

een uitgebreide optimalisatie van het VOS/MOS, nóch voor een eerste implementatie van het vernieuwde 

VOS/MOS op de kinderafdeling en couveuseafdeling. Daarom zullen na implementatie van de berichtenserver 

uiteindelijk slechts enkele verbeteringen daadwerkelijk gerealiseerd worden (zie bovenstaande discussies). Dit 

betekent dat in de vervolgfases van de implementatie van het vernieuwde VOS/MOS extra focus gelegd zal 

moet worden op het behalen van alle overige genoemde doelen in paragraaf 3.2.1. 

14.2 Projectrisico’s 
In paragraaf 3.5 zijn projectrisico’s in kaart gebracht en tegenmaatregelen opgesteld om de kansen en effecten 

van de risico’s zo veel mogelijk te minimaliseren. Een goede analyse op zowel technisch als functioneel vlak 

(risico nr. 3, Tabel 1) heeft gezorgd voor een ontwerp die goed aansluit op het opgestelde PvE (zie H13). Echter 
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heeft het project wel vertragingen opgelopen. De grootste vertraging op de oorspronkelijke planning heeft te 

maken gehad met het besluit om de gehele berichtenserver te vervangen. Hierdoor is een extra 

verdiepingsfase na de PoC ingelast. Dit was van te voren niet voorzien. Ondanks dat er op tijd afspraken zijn 

gepland om geld vrij te maken (risico nr. 2, Tabel 1), is er vanwege financiële redenen wel wat vertraging 

geweest. Het rondkrijgen van de financiële dekking viel precies rondom de vakantieperiode, waardoor het 

tekenen van de contracten over de zomervakantie heen is getild. Dit heeft voor 2 maanden vertraging gezorgd. 

Ook heeft Corona (niet voorzien) een kleine rol gespeeld in een vertraging op de planning, doordat de 

communicatie met de leverancier enkel virtueel plaats kon vinden. Wat betreft risico nr. 4 (Tabel 1), heeft een 

tijdelijke oplossing er inderdaad voor gezorgd dat de gehele vervanging niet uitgesteld hoefde te worden.  

Door zowel de adviserende instantie SGS Floriaan, als de ervaring van CLB op gebied van BMI bij dit traject te 

betrekken, lijkt de BMI oplossing inclusief certificering in de nieuwe situatie geborgd (risico nr. 5, Tabel 1). 

Echter moet de definitieve goedkeuring van de certificerende instantie nog gegeven worden.  

14.3 Resterende issues 
Sinds de nieuwbouw in 2011 werken bepaalde afdelingen al met bijv. "dynamisch toewijzen". Vanuit die tijd 

stammen ook andere uitgangspunten van het JBZ ten aanzien van het VOS/MOS die behoorlijk vooruitstrevend 

zijn en waarmee het JBZ in bepaalde opzichten voorloopt op andere ziekenhuizen. Anderzijds hebben deze als 

uitgangspunten voor dit project voor wat extra moeilijkheden gezorgd, aangezien VOS/MOS functionaliteiten 

specifiek voor het JBZ zijn gemaakt en/of geregeld. Dit “maatwerk” heeft er in dit ontwerpproject voor gezorgd 

dat hier opnieuw specifieke individuele afspraken met de leveranciers over gemaakt moesten worden. Deze 

resterende issues zullen hieronder worden toegelicht.  

14.3.1 Integraal inloggen telefonie + berichten 

Het JBZ heeft het uitgangspunt om al het communicatieverkeer (telefonie en berichten) via één device te laten 

lopen. Er zijn veel ziekenhuizen die deze wens wel hebben, maar dit nog niet hanteren. Leveranciers zijn hier 

dan ook nog niet op ingespeeld. Ascom heeft dit in 2011 op maat gemaakt voor het JBZ, maar ook zij boden het 

niet aan in hun “standaard’ product. Ook bij CLB en IQ Messenger bleek het moeilijk om de huidige 

functionaliteit “integraal inloggen voor telefonie en berichten” te kunnen behouden. Door hier tijdens de 

contractering goede afspraken over te maken met CLB, zal dit door hen worden ontwikkeld. CLB ziet deze 

functionaliteiten als een verrijking van hun product, wat laat zien dat het JBZ hiermee inzet op een 

toekomstbestendig systeem.  

14.3.2 Koppelen mobiele medische apparatuur 

Een ander punt waar veel leveranciers moeite mee blijken te hebben is het toewijzen van mobiele apparatuur. 

Door het uitgangspunt van het JBZ om niet op elke kamer een vaste set medische apparatuur te hebben staan, 

moet het VOS/MOS systeem in het JBZ een mogelijkheid bevatten om mobiele apparatuur aan een kamer te 

koppelen. D.w.z. het systeem moet weten welk apparaat op welke kamer staat, om het juiste kamernummer 

door te kunnen sturen naar de VPK. 

Een ander uitgangspunt is om alle medische apparatuur (inclusief de mobiele) zo veel mogelijk op dezelfde 

wijze te kunnen koppelen (uniformiteit). Dit sluit het best aan bij de processen op de werkvloer en is het 

makkelijkst in beheer te nemen. De aangeboden oplossingen door CLB/Itémedical waren vooral gericht op 

aanpassingen binnen de JBZ infrastructuur. D.w.z. toewijzing door middel van netwerkaansluitingen met vaste 

IP-adressen of het gebruik van dataconverters bij elk bed. Voor de zorg zou dit een goed werkbare oplossing 

zijn, echter zijn dit dure oplossingen en past dit niet goed binnen de door JBZ gemaakte keuzes op vlak van het 

ICT beheer. Om deze redenen is ook op deze punten met de leverancier gesproken over alternatieven en zal 

verderop in het JBZ-brede traject hier verder op ontwikkeld worden. 
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15. Aanbevelingen  
In dit hoofdstuk worden aanbevelingen voor het JBZ gegeven voor verdere optimalisatie bij de uitrol (en het 

gebruik daarna) van het VOS/MOS. Daarnaast worden er tips meegegeven aan ziekenhuizen die in een 

vergelijkbare situatie zitten en een VOS/MOS willen aanschaffen/vervangen. De belangrijkste punten worden in 

dit hoofdstuk aangestipt. Voor een gedetailleerde beschrijving zie Appendix V.  

15.1 Gedrag bij gebruik van het systeem 
Het doorvoeren van verbeteringen binnen het VOS/MOS in het JBZ zit voor een groot deel in de vervanging van 

de berichtenserver, maar kan nóg verder verbeterd worden door middel van het gewijzigd gedrag van de 

verpleegkundigen bij gebruik van dit systeem.  

15.1.1 Verbeteringen VOS 

Een stap waarmee een heel groot deel van de oproepen weggevangen kan worden is het “dynamisch” 

toewijzen van patiënten (nu enkel gebruikt op de kinderafdeling en couveuseafdeling), waardoor een VPK 

initieel altijd alleen de oproepen van zijn/haar eigen patiënt ontvangt. Daarnaast kunnen verpleegkundigen 

veel oproepen besparen door de oproepen netjes te accepteren of te weigeren en niet te negeren.  

15.1.2 Verbeteringen MOS 

Zoals in Hoofdstuk 4 is toegelicht, is het belangrijk om de alarmgrenzen van een patiënt per individu aan te 

passen, om daarmee onnodige alarmen te voorkomen. Op dit moment mogen de verpleegkundigen alleen in 

opdracht van een arts aanpassen. Het is aan te raden om verpleegkundigen hier aanpassingen in te laten doen, 

bijvoorbeeld met maximaal 10%. Wat de VPK ook veel alarmen kan schelen is het alarm actief op pauze zetten 

voor [x] minuten, op het moment dat een patiënt geholpen wordt. Op die manier worden de alarmen tijdelijk 

onderdrukt en worden deze niet onnodig de alarmeringsketen ingestuurd.  

15.2 Aansluiten nieuwe medische apparatuur  
Indien in de toekomst in het JBZ de wens bestaat om het MOS uit te breiden met nieuwe medische apparatuur 

zal het apparaat aan een aantal eisen moeten voldoen. Een lijst met deze eisen staat beschreven in Appendix V. 

Indien het apparaat daar niet aan voldoet, zal het enige alternatief een ‘domme’ koppeling via het VOS zijn. 

Zoals al eerder benoemd in paragraaf 11.2.1, wil het JBZ dit zo veel mogelijk voorkomen. 

15.3 Analyse alarmen 
Een van de redenen om voor Itémedical te kiezen was de vooruitstrevende instelling om alle irrelevante 

alarmen te kunnen onderdrukken en in de toekomst zelfs gebruik te maken van smart filtering. Het is aan te 

raden om na de implementatie op de kinderafdeling en couveuseafdeling de analysetools van Itémedical te 

gebruiken om te werken naar een situatie waarbij zo veel mogelijk alleen de klinisch relevante alarmen bij de 

verpleegkundigen binnen komen. Door het meten van objectieve data zoals alarmcondities en alarmduur 

krijgen we het inzicht om structureel en continu het alarmbeleid en de device settings te blijven verbeteren in 

een iteratief proces. Het advies is om de kennis en expertise van Itémedical hierin te betrekken. Uit het 

verleden blijkt dat er weerstand vanuit de afdeling kan komen op het moment dat er aanpassingen gedaan 

worden omtrent de alarmen. Onderbouwde rapportages met betrekking tot de alarmen kan hier echter bij 

helpen.  

15.4 Aanbevelingen voor andere ziekenhuizen 
Deze aanbevelingen zijn tevens een samenvatting van de presentatie op de BMTZ/NVKF nascholing van 12 

november 2019 (opgesteld samen met collega trainees Wieke van Vuuren en Astrid Jentink). Hier wordt 

ingegaan op de aanbevelingen voor andere ziekenhuizen die gaan beginnen of midden in de 

vervanging/aanschaf van een alarmeringssysteem zitten.  
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15.4.1 Pas op voor te grote complexiteit 

Naast het VOS en MOS zijn binnen een ziekenhuis vaak een groot aantal verschillende systemen voor 

alarmering aanwezig (al dan niet gecombineerd), zoals bedrijfshulpverlening (BHV), stille ontruiming, het 

gebouwbeheersysteem (GBS), brandmeldinstallatie (BMI), persoonsbeveiliging en reanimatie. Naast deze 

systemen zijn er nog talloze technische mogelijkheden die kunnen worden toegevoegd zoals videobewaking, 

dwaaldetectie etc. Het ligt voor de hand dat ‘als je toch een mobiel device hebt’, het ook wel handig is om deze 

in te zetten voor telefonie, berichten sturen binnen het team en allerlei handige apps hierop te installeren. Ook 

het VOS is direct uit te breiden met systemen voor patiënten zoals bedienen van TV en multimedia, 

lampen/gordijnen/verwarming etc. Het gevaar is dat bij de aanschaf van een nieuw alarmeringssysteem, men 

een systeem wil ‘dat alles kan’. Hierdoor moet de input van alle stakeholders (die bij alle wensen horen) 

meegenomen worden met als gevolg een onbeheersbaar project. Het JBZ heeft ervaren dat een té groot 

project erg moeizaam kan verlopen.  

Tips: Maak de scope helder, baken deze goed af, zet in op flexibiliteit en breidt gefaseerd uit.  

15.4.2 Stakeholders erbij betrekken 

Het beheer van alarmeringssystemen ligt over het algemeen bij meerdere afdelingen binnen een ziekenhuis 

(zoals ICT en Service Bedrijf), waardoor er veel stakeholders zijn. Binnen de groep zorgverleners is er grote 

diversiteit in werkervaring en ervaring met andere systemen. Zorgverleners zijn daarbij over het algemeen erg 

praktisch ingesteld en verzinnen zelf een ‘workaround’ als iets niet helemaal werkt. Hierdoor werken ze soms 

anders met een systeem dan de bedoeling is, wat kan leiden tot onveilige situaties of suboptimaal gebruik van 

het systeem. Door mee te lopen en/of het werkproces te bespreken komen dit soort zaken naar boven en kan 

het wellicht beter opgelost worden. In het JBZ is om deze reden veel multidisciplinair samengewerkt en is er 

meegelopen op zorgafdelingen. Dit heeft het proces bevorderd.  

Tips: Betrek in ieder geval gebouwbeheer, ICT en zorgverleners bij het project. Kies een projectaanpak die past 

bij alle stakeholders. Vraag door en focus op de werkbaarheid. Loop mee met zorgverleners en bespreek het 

gehele werkproces. 

15.4.3 Uniformiteit 

Binnen ziekenhuizen is vaak grote variatie aan configuraties van alarmeringssystemen, zoals filter instellingen, 

escalatiepaden etc. Dit komt omdat elke afdeling op zijn eigen manier gewend is te werken en men vaak ook 

niet op de hoogte is van andere (betere) mogelijkheden. Bij het aanschaffen van een nieuw 

alarmeringssysteem is het aan te raden om deze onderlinge verschillen tussen klinische afdelingen zo veel 

mogelijk te elimineren. Daarbij moet de nieuwe inrichting wel zo goed mogelijk passen bij het werkproces van 

een afdeling.  

Tips: Voer standaardisatie in zoveel als mogelijk. 

15.4.4 Implementatie 

Het ziekenhuis houdt altijd de verantwoordelijkheid om de keten te overzien en hierbij verder te kijken dan de 

technische keten, dus ook naar hoe het gebruikt wordt in de praktijk. Als voorbeeld: voor een leverancier 

eindigt de keten wanneer een bericht bij de ontvanger aankomt. Of die ontvanger wel daadwerkelijk iets met 

deze melding doet, valt buiten de scope van de leverancier. Het is altijd de taak van het ziekenhuis om dit te 

overzien en maatregelen te nemen waar nodig. Een PoC kan goed helpen om echt kritisch te kijken naar de 

systemen, inclusief de technische details. Vanuit een PvE en/of demo’s worden er toch vaak bepaalde 

aannames gedaan, die in de praktijk anders blijken. Door een PoC binnen de eigen infrastructuur van een 

ziekenhuis op te bouwen, wordt ook direct duidelijk waar men tegenaan kan lopen tijdens een implementatie, 

waar het JBZ veel uit heeft geleerd.   
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 Tips: 

• Maak duidelijke afspraken met alle leveranciers (o.a. over ketenbewaking) en teken het uit in een 
schema. Zorg voor een (technische) risicoanalyse waar alle leveranciers aanwezig zijn. 

• Investeer in een Test en Acceptatie omgeving met goed uitgewerkte testprotocollen. 

• Dwing periodieke vaste momenten af voor onderhoud en updates (bij zowel de zorgverleners als 
leveranciers), want het is een hoog kritisch systeem wat 24/7 moet draaien. 

15.4.5 Werk samen 

Elk ziekenhuis heeft net een andere uitgangssituatie dus ieder zal kiezen voor zijn eigen oplossing. Toch zijn 

veel zaken wel relevant en is het niet nodig om continu het wiel opnieuw uit te vinden. Ook gaan 

ontwikkelingen snel, dus het is hard werken om bij te blijven. Het JBZ heeft in de inventarisatie fase veel 

samengewerkt met andere ziekenhuizen en hierdoor veel input ontvangen voor een PvE.  

Tips: Wissel informatie met elkaar uit en leer van elkaar. 

16. Conclusies 
In dit ontwerpproject is een vernieuwd VOS/MOS voor het JBZ ontworpen. Het ontwerp is verder uitgewerkt in 

een aanschafadvies en implementatieplan. Dit ontwerp is specifiek afgestemd op de kinderafdeling en 

couveuseafdeling, maar houdt ook rekening met een ziekenhuisbrede implementatie. Naar verwachting zal het 

nieuwe systeem eind Q3 2020 worden aangeschaft en in 2021 worden geïmplementeerd (Q1 kinderafdeling en 

couveuseafdeling, Q2 ziekenhuisbreed). 

Het vernieuwde VOS/MOS dat in dit project ontworpen is, biedt veel potentie om aan de projectdoelen 

(behalen van veiligere patiëntenzorg én een efficiëntere/effectievere manier om te werken voor de VPK) te 

voldoen. De beschikbare tijd voor dit ontwerpproject was weliswaar helaas te kort om de beoogde functionele 

verbeteringen direct te kunnen waarnemen (dat kan immers pas bij implementatie in 2021), maar zowel de 

POC (H9) als de Verificatie (H13) laten zien dat er wordt voldaan aan de meest urgente eisen van het JBZ. 

Daarnaast is in de samenwerking van JBZ met zowel CLB als Itémedical tot nu toe gebleken dat ze graag 

meewerken aan nieuwe ontwikkelingen, aangezien dit tevens een verrijking van hun product betekent. In de 

toekomst moet blijken of deze verwachtingen ook worden waargemaakt. Daarnaast moet uit de validatie, als 

het systeem eenmaal in gebruik is genomen (en voor langere tijd draait), nog blijken of het systeem 

daadwerkelijk aan alle verwachtingen voldoet. Tot slot kunnen de beoogde verbeteringen (t.b.v. veiligere 

patiëntenzorg en efficiëntere/effectievere zorgprocessen) nog verder worden doorgevoerd door middel van 

veranderingen in het gedrag van de gebruikers van het vernieuwde VOS/MOS: hiervoor zijn in dit verslag 

diverse aanbevelingen gedaan (H15). 
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