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VOORWOORD 

Dit afstudeerverslag is een afstudeeropdracht ter afronding van mijn studie in de informatie- 

en communicatietechnologie (ICT) aan het Polytechnic College Suriname. Door het 

succesvol afronden van deze afstudeeropdracht krijg ik de graad van Bachelor of Applied 

Technology (BTech.). 

 

Door voltooiing van mijn stagewerkzaamheden bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo 

( AZP) en de positieve ontwikkelingen van de ICT in Suriname is mijn interesse in netwerk-, 

applicatie- en systeembeheer toegenomen. 

 

Het onderwerp is een onderzoek en evaluatie van de toepassing van ICT-systemen op de 

huidige netwerkinfrastructuur bij het AZP. Dit onderwerp is gekozen vanwege het feit dat het 

AZP momenteel over een ICT-netwerkinfrastructuur beschikt. Het is een vereiste dat de ICT-

netwerkinfrastructuur met de ICT-systemen goed functioneert. Mijn onderzoek zal leiden tot 

een advies-rapport en kan oplossingen geven voorde problemen en tekortkomingen van de 

ICT-systemen van het AZP.  

 

Hierbij wil ik een woord van dank richten aan een ieder die mij geholpen heeft bij de 

totstandkoming van dit afstudeerverslag en in het bijzonder aan mijn docent-begeleider, 

de heer R. Rusland, mijn bedrijfsbegeleider, de heer S. Ngaliredjo, mijn procesbegeleider, 

mevrouw Long Him Nam, de heer V. Jubithana van het ministerie van Financiën en de 

directie en staf van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. 

 

 

Paramaribo, 8 maart 2013 

Raphael Sariman 
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SAMENVATTING 

Een assessment van de toepassing van ICT-systemen in de huidige ICT-netwerkinfrastructuur bij 

het Academisch Ziekenhuis Paramaribo is de focus van deze afstudeeropdracht. De geformu-

leerde probleemstelling luidt daarom: 

Aan welke criteria moet de ICT-netwerkinfrastructuur van het Academisch Ziekenhuis Parama-

ribo voldoen om de huidige en toekomstige toepassingen van de ICT-systemen goed te laten ver-

lopen? 

 

Daarnaast komen ook de onderstaande deelvragen aan de orde:  

1. Hoe ziet de huidige ICT-netwerkarchitectuur (netwerk, server farm en applicaties) van 

het AZP eruit? 

2. Aan welke criteria of standaarden moet de ICT-netwerkinfrastructuur van het AZP vol-

doen? 

3. Wat zijn de huidige problemen en tekortkomingen die in beeld gebracht moeten worden?  

4. Met welke hulpmiddelen zal het onderzoek uitgevoerd worden? 

5. Wat kost(en) de oplossing(en) van de huidige problemen, en wat zal de ROI van deze in-

vestering zijn? 

6. Welke toegevoegde waarde zullen de verbeterings- en uitbreidingsvoorstellen (bijv. stan-

daardisaties, datacenter) het ziekenhuis opleveren)? 

 

De onderzoeksmethode die gehanteerd is voor de afstudeeropdracht ziet er als volgt uit: 

 Literatuurstudie  

Voor het theoretisch gedeelte is gebruikgemaakt van: 

1. literatuur  

2. internet. 

De literatuurstudie hield in het raadplegen van vakliteratuur betreffende ICT-netwerkinfrastruc-

tuur. 

 Empirisch onderzoek 

Er zijn onder andere interviews afgenomen van de financiële directeur, medisch directeur, ver-

pleegkundig directeur, verpleegkundig adjunct- directeur, afdelingshoofden en medewerkers die 
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werkzaam zijn in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en er is gebruikgemaakt van internet-

sites z.a. www.itwhitepapers.com en www.provider.nl 

 Het gebruik van secundaire data 

Het gebruik van secundaire data hield in het combineren van primair onderzoek in de vorm van 

interviews met secondair onderzoek in de vorm van literatuur en bestaande onderzoeksrapporten 

van de netwerkinfrastructuur. Het was verder belangrijk om na te gaan hoe deze onderzoekingen 

uitgevoerd worden bij de bedrijven en organisaties van voornamelijk ziekenhuizen. 

 

Om dit assessment goed te laten verlopen zijn er vergelijkbare indicaties en/of factoren van ICT-

mogelijkheden geïdentificeerd. Dit alles houdt in dat deze indicaties en/of factoren inzicht moe-

ten geven hoe de huidige ICT-netwerkinfrastructuur van AZP in elkaar zit. Dit assessment is in 

drie fases uitgevoerd worden, t.w.: 

1. netwerkarchitectuurassessment: dit hield in een evaluatie uitvoeren van de ICT-netwerk-

infrastructuur. Er is ook een vergelijking gemaakt met de huidige ICT-netwerkinfrastructuur 

en bewezen referentie ICT-netwerkarchitecturen.  

2. configuratieassessment: dit hield in een overzicht genereren van de configuraties van de ver-

schillende ICT-systemen en analyseren van de bestaande operationele toestand van het hui-

dige netwerk. Op grond van best practices kon er een complete beoordeling van stabiliteit en 

betrouwbaarheid plaatsvinden. 

3. Maturity level- en Manageability Maturity assessment: dit hield in het volwassenheidsniveau 

van de ICT-netwerkinfrastructuur van het AZP in kaart brengen. 

 

Het is daarom belangrijk om te weten hoe de ICT-netwerkinfrastructuur in elkaar zit. Het ICT-

netwerkinfrastructuur van het AZP kent drie onderdelen t.w.: het administratieve en reguliere 

ICT- netwerk, het medische ICT-netwerk en het telefoonnetwerk. De nadruk van dit assessment 

wordt gelegd op de twee eerstgenoemde onderdelen. Het telefoonnetwerk wordt niet onderzocht, 

omdat dit nog niet helemaal geïmplementeerd is binnen het AZP. Het telefoonnetwerk zal op 

middellange termijn verbeterd moeten worden. Het huidige analoge telefoonnetwerk zal vervan-

gen worden door het digitale telefoonnetwerk middels Voice Over IP (VOIP). 
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Voordat dit assessment uitgevoerd werd, is de hele theorie over netwerktopologie, standaardisa-

tie (standaarden van ICT-netwerkinfrastructuur en standaarden van ziekenhuissystemen) en de 

opbouw van een datacenter bestudeerd. Er zijn binnen de ICT-netwerkinfrastructuur van het 

AZP drie verschillende assessments uitgevoerd, t.w.: netwerkinfrastructuur- , 

configuratieassessment en Maturity level- en Manageability Maturity assessment. 

Ook is nagegaan wat de eisen en wensen van de gebruikers en het management van het AZP zijn 

t.a.v. de ICT-behoefte. Vervolgens zijn deze eisen en wensen vastgesteld en vergeleken met de 

vastgestelde criteria en de actuele situatie. Hieruit is de gap-analyse voortgevloeid, waarbij er 

actiepunten zijn vastgelegd. De uit te voeren actiepunten zijn uiteengezet in een 

implementatieplan. Aan de hand van een implementatieplan konden de risico’s geïdentificeerd 

en geanalyseerd worden. Hiervoor werden de nodige maatregelen getroffen om de risico’s te 

verkleinen. Bij de technische haalbaarheid is gelet op hardware, software, ervaring en kennis. Bij 

de financiële haalbaarheid is gelet op verschillende soorten investeringen, investeringsmethoden 

en op grond van projectdossiers werden de investeringen opgemaakt. Dit moet leiden tot het 

reserveren van financiële middelen en resources.  

Het AZP maakt gebruik van de lineaire afschrijvingsmethode. De afschrijvingskosten worden 

berekend aan de hand van jaarlijkse investeringen. De waarderingsgrondslag wordt uitgedrukt in 

bedrijfseconomische levensduur. Voor ICT-materiaal geldt een investeringsmethode van drie 

jaren en met afschrijvingspercentage van 33.3 %. 

 

Uit de onderzoekresultaten kan geconcludeerd worden dat de ICT-netwerkinfrastructuur van het 

AZP kan voldoen aan de criteria van HIPAA- standaarden en E-Prescribing Criteria (ePAP) for 

The HEALTHCARE INDUSTRY. Dit kan middels het implementeren van tools zoals bijv. 

standaardisatie binnen de ICT en uitbreiding en verbetering van de ICT-netwerkinfrastructuur. 

De kosten voor het standaardisatieproces en uitbreiding en verbetering zijn geschat op ongeveer 

US$ 100.000. De toegevoegde waarden bij de verbeterings- en uitbreidingsvoorstellen zullen 

zijn: efficiënter en structureler functioneren van de ICT-systemen in de ICT-

netwerkinfrastructuur. De kwaliteit, snelheid, duurzaamheid, schaalbaarheid en het onderhoud 

van de ICT-systemen kunnen op termijn beter worden. Binnen AZP worden de investeringen 

berekend op basis van de totale omzet, kosten en investeringen, dus er is voor ICT-middelen 
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geen individueel rekenmodel. De investering in het ICT-netwerkinfrastructuur wordt in precies 

4,01 jaren terugverdiend en vanaf dat jaar begint het project rendabel te worden. 

 

Gelet op deze resultaten wordt daarom aanbevolen dat het AZP gefaseerd de zaken t.a.v. de ICT-

netwerkinfrastructuur gaat uitbreiden en verbeteren. 
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SUMMARY 

An assessment of the application of the ICT systems in the current ICT network infrastructure at 

the Academic Hospital Paramaribo (AZP) is the focus of this thesis. Within this focus the 

following problem statement has been formulated: 

What criteria must the ICT network infrastructure of the Academic Hospital Paramaribo (AZP) 

meet to make the current and future applications of ICT systems work properly? 

 

In addition, the following sub-questions are: 

1. How does the current ICT network architecture (network, server farm and applications) 

of the AZP look like? 

2. Does the ICT network infrastructure of the AZP meet the criteria and standards? 

3. What are the current problems and shortcomings that need to be visualize? 

4. Which resources or tools will be needed to do the research? 

5. How much will the solutions of the current problems cost and what will be the ROI of 

this investment? 

6. How will the improvement and expansion proposals (e.g. standardizations, datacenter) 

benefit the hospital?  

 

The research methods that were used for the final project are: 

 Literature 

For the theoretical part is used: 

1. literature 

2. Internet. 

The literature held in literature concerning ICT network infrastructure consulted. 

 Empirical research 

These include interviews of the financial director, medical director, nursing director, assistant 

nursing director, department heads and employees working in the Academic Hospital Paramaribo 

and there makes use of Internet sites and Sat www.itwhitepapers.com www.previder.  

 The use of secondary data 
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The use of secondary data held in combining primary research in the form of interviews and 

secondary research in the form of literature and existing research of network infrastructure. It 

was also important to determine how these investigations carried out by the companies and 

organizations primarily hospitals. 

 

For this assessment to be executed properly there are similar indications and / or factors of ICT 

opportunities identified. All this means that these indications and / or factors must provide 

understanding how the current ICT network infrastructure AZP works. This assessment will be 

conducted in three phases namely: 

1. network architecture assessment: this involves an evaluation of the ICT network infrastructure. 

There is also a comparison with the existing IT network infrastructure and proven reference ICT 

network architectures. 

2. configuration assessment: this means generating an overview of the different configurations of 

the ICT systems and analysis of existing operational status of the current network. Based on best 

practices, it was able to do a complete assessment of stability and reliability. 

3. Maturity level- en Manageability Maturity assessment (maturity level assessment): this means 

to determine the maturity level of the ICT-network infrastructure of AZP. 

 

It is therefore important to know how the ICT network infrastructure works. The ICT network 

infrastructure of the AZP has three components namely: the administrative and mainstream ICT 

network, the medical IT network and the telephone network. The focus of this assessment is 

based on the first two components. The telephone network is not examined, because it is not 

fully implemented within the AZP. The telephone network will be improved in the medium term. 

The current analog telephone network will be replaced with the digital telephone network  

through Voice Over Internet Protocol (VOIP). 

Before this assessment was carried out, there has been a whole theory devoted to research of 

network topology, standardization (standards of ICT network infrastructure and standards of 

hospital systems) and designing a data center. 

Three different assessments were carried out within the ICT network infrastructure of the AZP 

and these are: network infrastructure, configuration assessment and Maturity level- en 
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Manageability Maturity assessment. The requirements and wishes of the users and the 

management of the AZP regarding the ICT needs have also been ascertained. Subsequently, 

these requirements and wishes were determined and compared to the established criteria and the 

current situation. This resulted in the gap analysis, whereby actions were recorded. The actions 

which need to be carried out have been stated in an implementation plan. The risks could be 

identified and analyzed on the basis of an implementation plan. Hereto, the necessary measures 

were taken to reduce the risks. With the technical feasibility hardware, software, experience and 

knowledge were taken into consideration. With the financial feasibility different types of 

investments and investment methods were considered. And investments are formatted based on 

project files. This should lead to the preservation of funds and resources. 

 

The AZP uses the linear depreciation method. The depreciation costs are calculated based on 

annual investments. The accounting policy is expressed in economic useful life. For ICT 

equipment there is an investment method of three years and depreciation rate of 33.3%. From the 

research results it is concluded that the ICT network infrastructure of the AZP is able to meet the 

criteria of HIPAA standards and E-Prescribing Criteria (EPAP) for The HEALTHCARE 

INDUSTRY. This can be through the implementation of tools such as standardization in the ICT 

and expansion and improvement of the ICT network infrastructure. The cost of the 

standardization process and expansion and improvement are estimated at approximately  

US$ 100.000,00. The added value to the improvement and expansion proposals will be more 

efficiency and more structural functioning of ICT systems in the ICT network infrastructure. The 

quality, speed, durability, scalability and maintenance of ICT systems may eventually improve. 

The total turnover, costs and investments within AZP are calculated based on the total 

calculation. The ROI will be in 4.01 years and from that year the project begins profitable. 

 

Given these results is therefore recommended that the AZP implements phases the expansion and 

improvement of the ICT network infrastructure. 

 

 

 



 
Informatie- en communicatietechnologie: Netwerk en applicatiebeheer 
Een assessment van de toepassing van ICT-systemen in de huidige ICT-netwerkinfrastructuur bij het 
Academisch Ziekenhuis Paramaribo 
 

 

 
 
 

LIJST VAN AFKORTINGEN 

AZP     Academische Ziekenhuis Paramaribo 

NNC     Nationaal Nierdialyse Centrum 

ICT     Informatie- en communicatietechnologie 

SEH     Spoed Eisende Hulp 

UPS     Uninterruptible power supply system 

RIS     Radiologie Informatie Systeem 

LIS     Laboratorium Informatie Systeem. 

PACS     Picture Archiving and Communication System 

DICOM    Digital Imaging and Communication Medicine 

VOIP     Voice over Internet Protocol 

KISS     Kootstra Informatie Systeem Software 
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1 INLEIDING 

Deze afstudeeropdracht bestaat uit een assessment voor de huidige en toekomstige 

toepassingen van de ICT-systemen binnen het Academisch Ziekenhuis Paramaribo ( AZP). 

Deze afstudeeropdracht identificeert de belangrijkste ICT-netwerkinfrastructuurfactoren die 

van invloed kunnen zijn op de verschillende ICT-systemen van het AZP. 

 

Binnen het AZP zijn de medische en financiële afdelingen met elkaar gekoppeld middels aan-

wezige data- en spraakcommunicatie-infrastructuur. Dit alles is mogelijk door een ICT-net-

werkinfrastructuur. Met de komst van het RIS (Röntgen Informatie Systeem), LIS (Lab Infor-

matie Systeem), PACS (Picture Archiving and Communication System), patiëntenregistratie-

systeem is de vraag naar informatie en automatisering binnen het ziekenhuis toegenomen. 

Voor het ziekenhuis is het belangrijk dat deze nieuwe systemen draaien zonder enige vertra-

ging of stagnatie. 

 

Op basis hiervan vervult de ICT een belangrijke rol bij alle aspecten van de medische en 

financiële diensten. Enkele voorbeelden van deze aspecten zijn: 

 Business-to-Client (patiënt): hier vinden er elektronisch patiëntenregistratie, -beoor-

deling, en -opnames binnen het AZP plaats. 

 Business-to-Business: hier vindt er elektronisch handel plaats tussen het AZP en de 

externe leveranciers van de verschillende diensten en producten. 

 

Door de toepassing van de verschillende ICT-systemen waarvan elk een specifiek doel en 

bijdrage oplevert voor het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, is een goed functionerende 

ICT-netwerkinfrastructuur van de ICT-systemen een vereiste. 

 

Het doel van deze afstudeeropdracht is om na te gaan hoe de verschillende ICT-systemen van 

het Academisch Ziekenhuis Paramaribo functioneren in de huidige ICT-netwerkinfrastruc-

tuur. Het is de bedoeling dat er een verbetering, uitbreiding en optimalisering komt van de 

huidige ICT-netwerkinfrastructuur. Deze worden, wanneer de financiële factor het toelaat, 

uitgevoerd in fasen. 
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Op basis van het bovenstaande luidt de probleemstelling: 

“Aan welke criteria moet de ICT-netwerkinfrastructuur van het Academisch Ziekenhuis Pa-

ramaribo voldoen om de huidige en toekomstige toepassingen van de ICT-systemen goed te 

laten verlopen?” 

 

Daarnaast komen ook de onderstaande deelvragen aan de orde:  

1. Hoe ziet de huidige ICT-netwerkarchitectuur (netwerk, server farm en applicaties) 

van het AZP eruit? 

2. Aan welke criteria of standaarden moet de ICT-netwerkinfrastructuur van het AZP 

voldoen? 

3. Wat zijn de huidige problemen en tekortkomingen die in beeld gebracht moeten wor-

den?  

4. Met welke hulpmiddelen zal het onderzoek uitgevoerd worden? 

5. Wat kost(en) de oplossing(en) van de huidige problemen, en wat zal de ROI van deze 

investering zijn? 

6. Welke toegevoegde waarde zullen de verbeterings- en uitbreidingsvoorstellen (bijv. 

standaardisaties, datacenter) het ziekenhuis opleveren)? 

 

Voor dit assessment is het vooral van belang om te weten hoe de huidige ICT-netwerkinfra-

structuur in elkaar zit. De drie belangrijke netwerken binnen het AZP zijn: 

1. Administratie- en regulier ICT-netwerk 

2. Medisch ICT-netwerk  

3. Telefoonnetwerk. 

 

De nadruk van dit assessment wordt gelegd op de eerste twee onderdelen. Het telefoonnet-

werk wordt niet onderzocht omdat Voice Over Internet Protocol (VOIP) nog niet helemaal 

geïmplementeerd is binnen het AZP. Het telefoonnetwerk zal wel op middellange termijn 

verbeterd moeten worden. Het huidige analoge telefoonnetwerk zal vervangen worden door 

het digitale telefoonnetwerk middels VOIP. 

 

Enkele belangrijke punten die aandacht genieten bij dit assessment zijn: 

1. standaardisatie  

2. datacenter 
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De kern van dit verslag bestaat uit vijf hoofdstukken die ook de volgorde van het assessment 

weergeven. In hoofdstuk 2 wordt een algemeen overzicht gegeven van het Academisch Zie-

kenhuis Paramaribo. In hoofdstuk 3 wordt de analysefase van de huidige situatie met daarin 

de eisen en wensen vastgelegd van het AZP. In hoofdstuk 4 wordt de onderzoeksfase be-

schreven. Nadat alle eisen en wensen vastgelegd zijn, kan er een nieuwe ICT-netwerkinfra-

structuur ontwikkeld worden. In hoofdstuk 4 wordt de huidige situatie van de ICT-netwerk-

infrastructuur van het AZP beschreven. In hoofdstuk 5 wordt de gewenste situatie beschre-

ven, waarin de risicoanalyse, de technische en financiële haalbaarheid voorkomen.  

 

De belangrijkste bronnen, gebruikt in dit verslag zijn: 

 IT-auditing en de praktijk 1e druk (2006) en Grondslagen IT-auditing (2005); 

 Het rapport: “ An Assessment of City’s ICT Infrastructuur” van SAMI consulting: 

www.samiconsulting.co.uk; 

 Insight networking and solutions: www.insight.com en 

 Foundstone Professional Services: www.foundstone.com. 

 E-Prescribing Criteria (ePAP) for The HEALTHCARE INDUSTRY Version 6.4 (2012). 
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2 HET ACADEMISCH ZIEKENHUIS PARAMARIBO 

Aan het begin van dit hoofdstuk wordt er een algemeen beeld gegeven van het AZP (2.1). 

Hierna wordt de ICT-afdeling van het AZP beschreven (2.2). Vervolgens is een overzicht 

gegeven van de ICT-systemen binnen het AZP (.3).  

 

De hoofdbronnen gebruikt in dit hoofdstuk zijn: www.azp.sr, Werk en Uitvoering 2011 en 

2013 van Academisch ziekenhuis naar Universitair medisch centrum, interviews met colle-

ga’s, medici en de directie en staf (drs. L. Liauw Kie Fa, mevr. F. Niamut BSc., drs. N. Ash-

ruf, mevr. P. Gopalrai, mevr. V. Jairam, mevr. R. Mahes, mevr. G. Richards BSc., mevr. C. 

Marica-Redan MBA.). 

 

2.1 Algemeen 

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo is een van de grootste en modernste ziekenhuizen 

van Suriname. Het is het enige academische ziekenhuis in Suriname dat voorziet in diensten 

van pathologische anatomie, spoedeisende hulp (SEH) en een ondersteunde rol vervult in de 

opleiding van artsen, verpleegkundigen en medische assistenten. Het Academisch Ziekenhuis 

Paramaribo heeft een beddenbestand van 465 en hiermee wil het ziekenhuis hoognodige me-

dische zorg bieden aan zijn patiënten. Na een periode van verkenning en ontwikkeling van 

een toekomstvisie is de uitvoering van het proces tot een integraal renoveren van de totale 

zorgverlening ter hand genomen. Zo zijn er door de jaren heen beleidsplannen geïmplemen-

teerd conform strategische uitgangspunten zoals vastgelegd in de beleidsplannen van het 

AZP. Dit meerjarige traject moet een bestuurlijke, organisatorische en inhoudelijke samen-

smelting zijn tussen het Academische Ziekenhuis Paramaribo en de Medische Faculteit van 

de Anton de Kom Universiteit. Het AZP moet hiervoor klaargestoomd worden. 

 

Het AZP telt momenteel ±1800 medewerkers en is een van de grootste werkgevers van Suri-

name. In het AZP werken er: 

 ± 62 specialisten; 

 ± 50 algemeen artsen; 

 15 diverse specialistische poliklinieken; 

 

Een derde van het personeel functioneert in de ondersteunende diensten; tweederde van het 

personeel heeft patiëntgebonden functies. 
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Op werkdagen bezoeken ongeveer 1500 patiënten de verschillende ziekenhuisactiviteiten, 

met daarbij nog 1500 werknemers en 1500 begeleiders/bezoekers. Zo is de verhouding van 

opgenomen patiënten tot personeel 1:4. In ontwikkelde landen kan dit oplopen tot 1:9. 

 

2.1.1 Visie 

 Het AZP streeft ernaar: 

1. een onafhankelijk en goed bestuurde organisatie te zijn: 

a. met een eigen identiteit; 

b. bestuurd op basis van modern en beproefd management; 

2. te beschikken over een financiële bedrijfsvoering  

3. te werken vanuit een vernieuwde zorgvisie voor het leveren van kwaliteit in medische 

en specialistische ziekenhuisdiensten in Suriname en aan de regio. 

 

In de visie van het AZP wordt ernaar gewerkt om een toonaangevend ziekenhuis in de Carai-

bische regio te worden door het leveren van specialistische diensten van hoge kwaliteit. De 

keuze voor het leveren van topklinische zorg aan de gemeenschap ligt ook verankerd in het 

beleid van de regering c.q. het ministerie van Volksgezondheid.  

 

2.1.2  Missie 

Zo heeft het AZP de maatschappelijke opdracht gehad om de ziekenhuisorganisatie zodanig 

op te richten dat deze vorm van zorg geboden kan worden. Voor een grote en complexe orga-

nisatie als het AZP is het van belang dat er een deugdelijk beleid gemaakt wordt en dat dit be-

leid ook vakkundig en praktisch wordt uitgevoerd. Het AZP wenst dat te doen door: 

1. de verbetering van gezondheid van burgers door onder andere het aanbieden van me-

dische, specialistische en paramedische diensten in een patiëntvriendelijk ziekenhuis; 

2. de opleiding en vorming van artsen, medische specialisten, verpleegkundigen en an-

dere dienstverleners tot vakbekwame en verantwoordelijke gezondheidsmedewerkers; 

3. het stimuleren en bieden van mogelijkheden tot het verrichten van toegepast medisch 

wetenschappelijk onderzoek  

4. het verlenen van diensten aan de Surinaamse gemeenschap bij de organisatie en on-

dersteuning van gezondheidsprogramma’s. 
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Met de slogan ‘Moving lives forward’ wordt de kern van de missie aangegeven. Er wordt 

aangegeven dat het AZP zich inzet om de patiënt op weg te helpen naar een goede gezond-

heid.  

 

2.1.3  Doel 

Het doel van het AZP is het bieden van kwalitatief hoogwaardige topklinische, medische en 

specialistische zorg aan de gemeenschap. Daarnaast moet het AZP dit alles bereikbaar en be-

taalbaar houden voor een ieder op basis van efficiency1, equity2 en quality3. Een ander be-

langrijk doel is het mede ontwikkelen van efficiëntere zorgprocessen en het zorgdragen voor 

de continuïteit van het ziekenhuis.  

 

2.2 ICT-afdeling 

Een van de belangrijke afdelingen op dit moment is de ICT-afdeling. Dagelijks houdt deze 

zich bezig met het monitoren, onderhouden en beheer van het informatiesysteem van het zie-

kenhuis. Het netwerk bestaat nu al uit werkstations, switches, routers, cat 5-, cat 6- en fiber- 

kabels, UPS-systemen en een aantal servers. Op de ICT-afdeling werken momenteel tien 

mensen (inclusief manager). De afdeling is in zes ruimtes onderverdeeld: 

 de technische ruimte; 

 de helpdeskruimte; 

 de systeem- en applicatiebeheerdersruimte; 

 de serverruimtes (twee); 

 het magazijn. 

 

2.3  ICT-systemen 

Binnen het Academisch Ziekenhuis Paramaribo worden er ICT-systemen gebruikt zoals 

VOIP, Exact Globe, KISS, PALIS, Kerio-Mail, Medica, IBASE. Deze systemen draaien in de 

verschillende platformen (Windows en Linux) binnen het huidige netwerk van het Acade-

misch Ziekenhuis Paramaribo.  

Dagelijks worden er financiële en medische mutaties in deze systemen uitgevoerd. Het is dus 

de taak van de ICT-afdeling om de continuïteit van de ICT-systemen te garanderen. 

 

                                                
1 efficiëntie 
2 rechtvaardigheid 
3 kwaliteit 
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3 THEORETISCH KADER 

Voor dit onderzoek dient de theorie van een netwerk beschreven te worden. Bij het ontwik-

kelen of bedenken van een nieuwe ICT-netwerkinfrastructuur is het van belang te weten wat 

de minimale eisen, wensen en standaarden voor de systemen zijn. Hiervoor wordt gebruikge-

maakt van verschillende internationale standaarden. Als eerste zullen er drie onderzoekingen 

uitgewerkt worden. Deze zijn: 

1. de ICT-netwerkinfrastructuur (inclusief ziekenhuisinformatie) van een ziekenhuisor-

ganisatie; 

2. de eisen, wensen en standaarden voor ziekenhuissystemen; 

3. opbouw en functie van een datacenter. 

De onderzoekingen die in deze onderzoeksfase behandeld worden genoten prioriteit en waren 

haalbaar. Eerst wordt de theorie van een netwerktopologie beschreven (3.1). Ten tweede wor-

den de standaarden van een ICT-netwerkinfrastructuur (inclusief ziekenhuisinformatie) van 

een ziekenhuisorganisatie beschreven (3.2). Ten derde worden de eisen, wensen en standaar-

den voor ziekenhuissystemen beschreven (3.3). Als laatst wordt het begrip datacenter uitge-

werkt(3.4). 

 

De hoofdbronnen die gebruikt zijn in dit hoofdstuk zijn: ICT-infrastructuur en datacommuni-

catie 3e druk (2007), Health care services – Quality management systems –Requirements 

based on EN ISO 9001:2008 (januari 2011), EHNAC_2013_Release_Notes-Criteria (2012), 

E-Prescribing Criteria (ePAP) for The HEALTHCARE INDUSTRY Version 6.4 (2012). 

 

3.1 Netwerktopologie 

Een ICT-netwerkinfrastructuur bestaat uit verschillende netwerken. Elk netwerk beschikt 

over een eigen netwerktopologie. Een netwerktopologie houdt in de indelingen en koppelin-

gen van computers en apparaten binnen een IT-netwerk, telefooncentrales in een telefoon-

communicatienetwerk. Op deze manier worden deze computers of telefooncentrales met el-

kaar verbonden. De verschillende topologieën worden in bijlage 2 uitgewerkt. 

 

De meest gebruikte netwerktopologie is de stertopologie. Dit is uit de definities van de ver-

schillende topologieën gebleken.  
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3.2 Standaarden ICT-netwerkinfrastructuur 

In deze paragraaf zullen de standaarden voorde ICT-netwerkinfrastructuur en de datastroom 

van de ziekenhuisinformatie beschreven worden. Deze standaarden geven de criteria waaraan 

ziekenhuizen/organisaties moeten voldoen.  

Binnen de ziekenhuiswereld zijn er ICT-standaarden binnen elke sectie. Deze secties zijn: 

 Sectie 1: Introductie tot kandidaatomgeving: 

 Erkende organisaties en/of afdelingen moeten schema’s of spreadsheets vaststellen 

die de organisatie PHI ( Protected Health Information) kan ontvangen, maken en 

onderhouden.  

 Sectie 2: Privacy en vertrouwelijkheid: 

Erkende organisaties moeten passende administratieve, technische en fysieke beleid 

en procedures hebben om de integriteit en vertrouwelijkheid van beschermde infor-

matie in de gezondheidszorg te waarborgen. Deze beleidslijnen en procedures moeten 

tegen de verwachte bedreigingen of gevaren voor de veiligheid of integriteit van 

dergelijke informatie beschermd zijn.  

 Sectie 3: Technical Performance: 

Erkende organisaties moeten hun klanten de mogelijkheid bieden om mededelingen, 

berichten en gegevens langs elektronische weg te communiceren, door te voldoen aan 

de technische prestatiecriteria. 

 Sectie 4: Businesspraktijken: 

Erkende organisaties moeten op basis van technische performance over criteria voor 

businesspraktijken beschikken om het onderhoud te kunnen vergemakkelijken. 

 Sectie 5: Resources: 

Erkende organisaties moeten over de fysieke, personele en administratieve middelen 

beschikken om een hoog niveau van technische prestaties en bedrijfsvoering te kun-

nen bereiken. Deze middelen moeten omvatten: voldoende voorzieningen beschikken 

voor het bedrijf, gekwalificeerd professioneel personeel en professionele ontwikke-

lingsprogramma's met omstandigheden in de bedrijfstak of organisatie 

 Section 6: Security ( Veiligheid): 

Erkende organisaties moeten voldoen aan de vastgestelde normen en eisen van de 

Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) en de Security-regel 

met betrekking tot elektronisch Protected Health Information ( PHI). Wanneer deze 

punten op hen van toepassing zijn, moeten geaccrediteerde organisaties voldoen aan 
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vastgestelde informatiebeveiliging, statuten en reglementen. Erkende organisaties 

moeten: 

o ervoor zorgen dat de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van alle 

elektronische PHI welke de organisatie maakt, ontvangt, onderhoudt, of zendt 

gewaarborgd wordt;  

o bescherming bieden tegen elke verwachte bedreigingen of gevaren voor de 

veiligheid of integriteit van dergelijke informatie; 

o bescherming bieden tegen elk verwacht gebruik of openbaarmaking van der-

gelijke informatie die niet is toegestaan door de HIPAA Privacyregel en deze 

moet door de medewerkers gewaarborgd worden; 

o procedures implementeren om te bepalen welke individuele organisatie health 

care security statuten en reglementen kunnen hebben;  

o een gap-analyse met de HIPAA Security- regels uitvoeren en de nodige proce-

dures volgen. 

 

De ICT-standaarden die gangbaar zijn binnen de ziekenhuiswereld zijn uitgebreid beschreven 

in bijlage 1. 

 

3.3 Standaarden ziekenhuissystemen 

Elk ziekenhuissysteem bevat een eis of standaard waaraan zo een systeem moet voldoen om 

goed te kunnen functioneren. Deze eisen of standaarden geven de criteria waaraan zieken-

huissystemen moeten voldoen. 

Enkele ziekenhuissystemen die binnen ziekenhuisorganisaties kunnen functioneren zijn: 

1. Radiologie Informatie Systeem; 

2. Picture Archiving and Communication Systeem; 

3. Apotheek Informatiesystemen; 

4. Ziekenhuislaboratoria: 

a. Laboratorium Informatie Systeem; 

b. Pathologische Anatomie Laboratorium Informatie Systeem; 

5. Patiënten Registratie Systeem; 

6. Ziekenhuis Informatie Systeem; 

7. Document management Systeem; 

8. Financieel Systeem. 

Deze systemen zijn apart uitgewerkt in bijlage 3. 
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3.4 Opbouw en functie van een datacenter 

Een datacenter4 is een faciliteit waar bedrijfsgevoelige of ICT- apparatuur zoals servers kun-

nen worden ondergebracht. Deze ruimte is vaak uitgerust met diverse voorzieningen t.w.: 

 stroomvoorziening, 

 koeling, 

 beveiliging, 

 automatische brandblussystemen, 

 back-up stroomvoorzieningen. 

Zoals eerder verwoord kan een datacenter zowel een fysieke als virtuele centrale plek zijn, 

voor de opslag, het beheer en de verspreiding van gegevens en informatie, georganiseerd 

rondom een bedrijf of een bepaalde hoeveelheid kennis.  

Datacenter faciliteiten kunnen binnen een organisatie worden opgezet of worden uitbesteed 

aan een gespecialiseerde partij. In principe heeft iedere organisatie een datacenter, variërend 

van een eigen server(ruimte) tot gespecialiseerde server(ruimte)s bij externe partijen. 

In figuur 1 wordt een datacenter weergegeven. 

 

         

Figuur 1: Een voorbeeld van een datacenter 

Datacenters kunnen opgebouwd worden uit: 

1. rackservers en 

2. bladeservers. 

 

                                                
4 https://www.transip.be/vragen/317-wat-is-een-datacenter/ 



23 
Informatie- en communicatietechnologie:     Netwerk en applicatiebeheer 
Een assessment van de toepassing van ICT-systemen in de huidige ICT-netwerkinfrastructuur bij het 
Academisch Ziekenhuis Paramaribo 
 

 

 
 

3.4.1 Wat zijn rackservers? 

Een rackserver5 is een balkvormige computer, vaak enkele centimeters (minimaal 4 cm) hoog 

enkele decimeters breed (minimaal 50 cm of 5 dm). In figuur 2 is een rackserver te zien. De 

rackservers  kunnen in zogenaamde racks worden opgeborgen. In een serverrack worden de 

diverse IT-componenten ondergebracht. Voor de juiste keuze van een serverrack zijn de vol-

gende vragen van belang voor de IT-medewerker: 

 Wat is de minimale grootte van zo een serverrack? 

 Wat zal de maximale belasting zijn van zo een serverrack? 

 Kunnen er verschillende servers in het rack geplaatst worden? 

 Hoe moet het rack met apparatuur afgekoeld worden? 

 
Figuur 2: Rackserver 

 

Enkele voordelen van rackservers zijn: 

 Een basis rackserver geniet een zekere bekendheid binnen de maatschappij; 

 Een rackserver is opgebouwd om als server te fungeren en om constant te draaien; 

 Een rackserver beschikt over componenten die de prestaties beïnvloeden; 

 Een rackserver bespaart ruimte en is compact in gebruik; 

 De prijs van een rackserver is best redelijk en daarnaast vergroot zo een server de ef-

ficiëntie gelet op prestatie, opslagcapaciteit en capaciteit. Een rackserver is krachtig 

genoeg om in grote netwerken te draaien  

 Een rackserver beschikt over genoeg capaciteit om bijvoorbeeld opslag te kunnen fa-

ciliteren. 

 

3.4.2 Wat zijn bladeservers? 

Een bladeserver is een complete serverbehuizing waarin meerdere dunne, modulaire printpla-

ten zitten. Elke printplaat (serverblade) is een server op zich, met processoren, geheugen, net-

werkkaarten en bevat een of meerdere in- en uitgangen (I/O-poorten) zoals een HBA (Host 

Bus Adapter). Deze techniek laat het toe om de verwerkingscapaciteit geleidelijk uit te brei-

den en is bovendien ook ruimtebesparend. Zie figuur 3. 

                                                
5 http://www.icer.nl/computerwoordenboek.php?xct=Rackserver 
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Figuur 3: Bladeserverpark 

 
Deze servers verschillen qua basisbeginselen ( zoals het bevatten van een processor en geheu-

gen) niet veel, maar de techniek hierachter ziet er anders uit. Een bladeserver bevat geen voe-

ding, koeling, knoppen en input-/outputpoorten. Deze onderdelen zitten verwerkt in een chas-

sis waar de bladeservers ingeschoven worden. Hierdoor geschiedt de installatie ervan gemak-

kelijk. De ruimte wordt optimaal benut en de bekabeling blijft ook beperkt. Door de compac-

te omvang van bladeservers is er meer processorkracht en geheugen beschikbaar per rack (en 

dus per vierkante meter). Bij het gebruik van bladeservers is het gebruik van het aantal 

stroomvoedingen beperkt, bij normale servers heeft men per server vaak tweestroomvoedin-

gen nodig, wat bij een groot aantal servers al vaak resulteert in dertig stroomvoedingsaanslui-

tingen, terwijl een bladeserver twee tot zes aansluitingen heeft. Aangezien minder stroomcon-

solidatievoedingen met meer vermogen per definitie een hoger rendement geven, is het 

stroomverbruik van bladeservers vaak 20%-30% lager dan van reguliere servers. 20%-30% 

minder stroomverbruik betekent dus ook 20%-30% minder koeling nodig. Ook het gebruik 

van netwerkaansluitingen is aanzienlijk lager dan bij normale servers. 

 

Over het algemeen zijn de kosten voor bladeservers lager in vergelijking met de gewone 

rackservers, terwijl de efficiëntie en flexibiliteit hoger zijn. Wat betreft de ruimtebesparing is 

dit een zeer positieve zaak, omdat er hier meerdere computers per vierkante meter aangeslo-

ten kunnen worden. Het beheer is bovendien centraal en op afstand beschikbaar, waardoor 

IT’ers veel minder vaak in de datacenter zelf aanwezig hoeven te zijn. Voor de bouw van een 

nieuwe datacenter is minder bekabeling en materiaal nodig, evenals netwerk- en energiepun-

ten. Een kanttekening is dat blades weliswaar individueel beduidend goedkoper zijn dan rack-

servers, maar dat de investering in een blade chassis best pittig is. 
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4 HUIDIGE ICT-NETWERKINFRASTRUCTUUR 

Tijdens de analyse worden er verschillende analyses gedaan op verschillende aspecten van de 

ICT-netwerkinfrastructuur binnen het AZP. Daarom is het van belang om een gap-analyse te 

doen. Een gap-analyse houdt in de analyse van verschillen tussen de gewenste en huidige si-

tuatie. Een analyse van de huidige ICT-netwerkinfrastructuur is nodig en dit gebeurt in drie 

fasen, t.w.: 

 netwerkarchitectuurassessment; 

 configuratieassessment; 

 Maturity level- en Manageability Maturity assessment6 

 

Het doel van deze analyses is om invulling te geven aan de gap-analyse en het inventariseren 

van de vereisten en wensen voor het nieuwe ontwerp. Hierdoor kan bijvoorbeeld een ontwer-

per het gedrag van het nieuwe netwerk beter begrijpen en voorspellen. Ook kan de ontwerper 

een juiste keuze maken voor het nieuwe netwerk. 

De netwerkarchitectuur wordt in paragraaf 4.1 beschreven. De diverse configuraties van de 

servers en systemen die draaien binnen het AZP worden in paragraaf 4.2 opgesomd en be-

schreven. In paragraaf 4.3 wordt middels een Balanced Scorecard en Microsoft Maturity 

model de volwassenheid van de ICT-netwerkinfrastructuur van het AZP bepaald. 

De hoofdbronnen die gebruikt zijn in dit hoofdstuk zijn: IT-auditing en de praktijk 1e druk 

(2006), Grondslagen IT-auditing 1e druk (2005), Informatiebeveiliging 2e druk (2009), The 

Balanced Scorecard 2e druk (1996) en de volgende websites: www.computerwoorden.nl, 

www.wikipedia.org, www.microsoft.com. 

 

4.1 Netwerkarchitectuurassessment 

In deze paragraaf zal de netwerkarchitectuur van het AZP beschreven worden.  

Als eerst is er een assessment uitgevoerd op de netwerkarchitectuur. De netwerkarchitectuur 

van het AZP wordt afgeleid uit een boomstructuur. Dat houdt in een samenvoeging van de 

verschillende subnetwerken. De netwerkarchitectuur van het AZP bestaat momenteel uit ver-

schillende sternetwerken. Dit assessment is van belang om inzicht te hebben in de huidige 

systemen en diensten. Deze systemen en diensten vormen de ICT-netwerkinfrastructuur van 

het AZP.  

                                                
6 Volwassenheidsniveau assessment 
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De netwerken binnen het AZP zijn aan elkaar verbonden middels ICT-apparaten t.w. swit-

ches en routers. Deze netwerkinfrastructuur is een verzameling van hardware-, software- en 

datacommunicatiecomponenten. Middels deze componenten worden de verschillende ICT-

netwerken gescheiden gehouden.  

 

De huidige ICT-netwerkinfrastructuur van het AZP is opgebouwd uit drie verschillende net-

werken, t.w.: 

1. Administratie- en normaal ICT-netwerk; 

2. Medisch ICT-netwerk; 

3. Telefoonnetwerk. ( Dit netwerk wordt niet uitgewerkt). 

 

Zoals in paragraaf 4.1 aangegeven bestaat de huidige ICT-netwerkinfrastructuur uit verschil-

lende netwerken. In de figuren 5, 6 en 7en tabel zijn er schematische weergaven van de hui-

dige situatie van het ICT-netwerk opgesteld. Zo zijn er verschillende systemen die diensten 

bieden aan de gebruikers. Het serverpark ook wel de datacenter van het AZP bestaat voorna-

melijk uit deels rack- en workstationservers. Deze servers zijn gekoppeld in het netwerk van 

het AZP d.m.v. speciale toegewijde netwerkswitches, netwerkkabels, routers. 

De netwerken die binnen het AZP aanwezig zijn: het AZP- computernetwerk, het computer- 

en medisch netwerk van AZPröntgen-RIS, het AZP-REVA computernetwerk, het AZP-

ANGIO medisch en computernetwerk, het AZP-NNC- computernetwerk en medisch en com-

puternetwerk van het AZP-RTCS. 

Figuur 4 geef een logische weergave van het ICT-netwerk van het AZP. 

 
Figuur 4: Netwerktekening huidige ICT-netwerkinfrastructuur 
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De netwerken die binnen het AZP aanwezig zijn, worden elk afzonderlijk belicht. 

 

4.1.1 AZP- computernetwerk 

Zoals weergegeven in figuur 4 vormt het AZP- computernetwerk het geheel binnen het AZP. Dit 

geheel vormt de ICT-netwerkinfrastructuur van het AZP. De andere medisch en computernet-

werken worden hieraan verbonden, omdat de meeste van de gegenereerde patiëntengegevens toe-

gankelijk moeten zijn voor het personeel van het AZP. Het beheer en monitoren geschieden 

daarom centraal via dit computernetwerk. Verder hanteert dit netwerk een bepaald type IP-klas-

se. ( dit mag vanwege confidentialiteit niet beschreven worden) 

 

4.1.2 AZP- röntgen-RIS 

Het AZP-röntgen-RIS- netwerk is bedoeld om de radiologiegegevens te digitaliseren. Dit net-

werk bestaat uit een medisch en computernetwerkgedeelte. Onder het medischnetwerkgedeelte 

worden medische modulaties gekoppeld op het AZP-röntgen-RIS- netwerk. Met behulp van deze 

modulaties kunnen medische beelden van de patiënten in het RIS verwerkt en opgeslagen wor-

den. Van het computernetwerkgedeelte worden de servers, werkstations en modulaties met el-

kaar gekoppeld. Deze koppeling geschiedt middels de DICOM- en HL7- standaard. De beelden 

worden in een Picture Archiving and Communication System (PACS) gearchiveerd. Verder 

moeten de patiëntenbeelden toegankelijk zijn voor de artsen. Het AZP- en AZP-röntgen-RIS- 

netwerk wordt gescheiden gehouden; dit geschiedt met behulp van een router. Om de patiënten-

beelden hieruit te bezichtigen moet er een web-based applicatie geïnstalleerd worden op de 

werkstations van de artsen. Deze applicatie is overal in het AZP geïmplementeerd. 

 

4.1.3 AZP-REVA 

Het AZP-REVA staat voor de netwerkverbinding tussen het AZP en het revalidatiecentrum van 

het AZP zoals weergegeven in figuur 5. Het revalidatiecentrum van het AZP maakt ook gebruik 

van de netwerkfaciliteiten van het AZP. Internet- en e-maildiensten worden voorzien vanuit het 

AZP- computernetwerk. De koppeling tussen deze twee locaties geschiedt via oude interne 

telefoonlijnen met behulp van patton-modems ( apparaat dat analoge signalen omzet naar digitale 

signalen). De afstand tussen deze twee locaties bedraagt ± 500 meters. 
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Figuur 5: Netwerkverbinding AZP-Revalidatiecentrum AZP 

 

4.1.4 AZP-ANGIO 

Een ander belangrijk medisch en computernetwerk, is het netwerk binnen de Angiologie7 afde-

ling. Deze afdeling houdt zich bezig met de vasculaire geneeskunde. Dit is een kleine en inten-

sieve medische specialiteit die zich bezighoudt met het behandelen van aandoeningen aan het 

lymfesysteem of aan de aders en slagaders. Kortom: angiologie is een afdeling die doorbloe-

dingsstoornissen van alle lichaamsdelen buiten het hart zoals bijv. van de armslagaders, de bek-

ken- en beenslagaders, de nierslagaders en de halsvaten behandelt. Zo is er ook binnen de angio-

logie een modulatie (angio-systeem) die al deze verrichtingen opneemt, verwerkt en opslaat. Met 

de komst van het PACS van het AZP-röntgen-RIS is de koppeling van deze netwerken onderling 

mogelijk. De koppeling geschiedt via het AZP- computernetwerk naar de PACS van het AZP-

röntgen-RIS met het AZP-ANGIO medisch en computernetwerk. De angiogegevens worden dan 

opgeslagen in de PACS. De scheiding van deze netwerken geschiedt via een router. 

 

                                                
7http://pcccc.info/gezondheid/2010/01/Wat-is-Angiology.html 
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4.1.5 AZP-NNC 

NNC staat voor Nationaal Nierdialyse Centrum. Deze afdeling valt onder het AZP en geogra-

fisch gezien, ligt deze afdeling ver van het AZP zoals weergegeven in figuur 6. 

 
Figuur 6: Verbinding AZP-NNC 

 

Deze twee locaties zijn met elkaar verbonden met behulp van VPN-connecties. Dit om de interne 

connectie mogelijk te maken, gelet op de financiële datastroom. Binnen het NNC-netwerk zijn 

de volgende diensten aanwezig, t.w. de internet- en e-maildiensten. De afdeling bezit ook een 

eigen hoofdserver die als domaincontroller fungeert. Voor de printerdiensten is de printserver 

aanwezig die dit gedeelte regelt. 

 

4.1.6 AZP-RTCS 

RTCS staat voor Radiotherapeutische Centrum Suriname. Deze afdeling houdt zich bezig met 

radiotherapeutische behandelingen. Binnen dit geheel draaien heel wat complexe medische appa-

raten en serversystemen. De connectie tussen het AZP en het RTCS is hier van belang, omdat de 

gegevens die hieruit worden gegenereerd ook opgeslagen dienen te worden in het PACS van het 

AZP-röntgen-RIS.  
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4.2 Configuratieassessment 

Bij dit assessment is het zo dat er een overzicht gegenereerd moet worden van de verschillende 

configuraties van de verschillende ICT-systemen en analyse van de bestaande operationele toe-

stand van het huidige netwerk binnen het AZP. Het is de bedoeling om te weten te komen wat de 

gevolgen zijn van een kleine wijziging van een configuratie van bijv. een server, router, switch 

of firewalls en of deze gevolgen gewenst zijn of niet. De gevolgen moeten aan de hand van eva-

luaties vastgesteld worden. 

In tabel 1 wordt het serverpark van het AZP uitgewerkt met de configuraties en functionaliteiten. 
Tabel 1: Serverpark AZP 2012 
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4.2.1 Systemen 

Binnen het AZP draaien al een paar systemen. Hieronder worden deze besproken. 
 
Exact  

Exact wordt gebruik voor het financieel beheer binnen het AZP. Deze bestaat uit twee modules t.w.: 

1. Exact Globe ( voor het financieel beheer)  

2. Synergy (voor de activiteiten van de patiëntenregistraties, magazijnbeheer, aan-

vraagprocessen, documentbeheer, rapporten). 

 

ad. 1 Exact Globe is een proces waarbij het financieel beheer plaatsvindt. Zaken als de 

boekhouding, debet, credit en facturering zijn hier van groot belang. 

ad. 2 Synergy is een proces waarbij er activiteiten plaatsvinden t.b.v. patiëntenregistraties, 

magazijnbeheer, aanvraagprocessen, documentenbeheer, rapporten. Dit is een web-based applicatie 

die het financieel beheer ondersteunt. 

 

RIS 

RIS staat voor Radiologie Informatie Systeem. Het bestaat uit de volgende modules: 

1. RIS - software ( voor bewerken van patiëntendata, planning afspraken, uitvoeren van de 

onderzoeken, verslaglegging, facturering); 

2. PACS- software ( systeem om beelden te kunnen ontvangen, comprimeren, opslaan en 

muteren van databases op een zodanige gestructureerde manier en op verzoek van de 

gebruikers deze toe te zenden). 

3. DICOM- software ( systeem om medische beelden te bezichtigen, te verwerken, uit te 

printen en te beschrijven). 

 

PALIS 

PALIS staat voor Pathologisch Anatomie Laboratorium Informatie Systeem. Het bestaat uit twee 

modules t.w.: 

1. Medisch gedeelte (dit gedeelte zorgt voor opslag en verwerking van patiëntendata. Verder is 

het mogelijk om hiermee patiëntendata te beschrijven of te bewerken. De pathologen zijn in 

staat om zo hun bevindingen van een patiënt te plaatsen). 

2. Financieel gedeelte(dit gedeelte zorgt voor het financieel beheer binnen de pathologie). 
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KISS 

KISS staat voor Kootstra Informatie Systeem Software. Het is een ziekenhuissysteem dat gedo-

neerd werd door prof. Kootstra. De afdelingen Thorax en apotheek maken momenteel gebruik van 

dit systeem. Het bestaat verder uit de volgende modules: 

 Apotheekbaliemodule; 

 Apotheekbeheermodule; 

 Cardiobaliemodule; 

 Cardiobeheermodule; 

 Cardiobriefmodule; 

 Angiologiemodule  

 Thoraxmodule. 

 

MEDICA 

Medica is een patiëntenregistratiesysteem dat gebruikt wordt binnen de kinderpoli. Middels dit 

systeem kunnen de gegevens en afspraken van de patiënten verwerkt worden. Er is ook een me-

dische module waarbij de kinderartsen de toestanden van de patiënten kunnen beschrijven in dit 

systeem. 

 

IBASE 

Dit is een systeem waarmee oogmedewerkers oogbeelden kunnen maken en opslaan. Vervolgens 

kunnen oogartsen deze beelden bezichtigen en beoordelen. Zo kunnen de patiënten sneller en ef-

ficiënter geholpen worden. De procedure hierbij ziet er alsvolgt uit: 

1. De patiënt maakt een afspraak bij de oogpoli; 

2. Op de dag van afspraak, meldt de patiënt zich aan bij de balie; 

3. Indien nodig wordt de patiënt naar de behandelkamer begeleid om vervolgens oogfoto’s te 

maken;  

4. Deze foto’s worden in het IBASE- systeem opgeslagen en komen beschikbaar voor de 

artsen. 
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Kerio-Mail 

Voor het e-mailverkeer wordt er gebruikgemaakt van het Kerio-Mailplatform. Dit is een systeem 

dat het e-mailverkeer en -beheer van het AZP ondersteunt, waardoor intern en extern e-mailen 

mogelijk zijn. Verder wordt dit systeem ook gebruikt om afspraken van de patiënten te registre-ren. 

Dit geschiedt middels een e-mailcliënt t.w. Microsoft Outlook. Zie bijv. figuur 7. 

 
Figuur7: Microsoft Outlook met de afspraken van de patiënten verwerkt. 
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4.3 Balanced Scorecard en Manageability Maturity assessment 

De ICT-netwerkinfrastructuur van het AZP bestaat voor een grootste deel uit Microsoft bestu-

ringssystemen. Bij dit assessment wordt het volwassenheidsniveau bepaald middels een balanced 

scorecard en Microsoft Maturity model.  

 

4.3.1  Balanced Scorecard 

Deze tool stelt de organisaties in staat om de organisatie prestaties in zijn geheel te meten of te 

vergelijken om inzicht te kunnen geven op de vier basis evenwichtige perspectieven t.w.:  

1. Internal-Business-Process Perspective ( Interne-business-processenperspectief) 

2. Learning and Growth Perspective (Leer- en groei perspectief). 

3. Linking Balanced Scorecard Measures to Your Strategy (Link tussen Balanced Score-card-

maatregelen met de strategieën). 

4. Structure and Strategy ( Structuur en strategie). 

 

ad 1. Internal-Business-Process Perspective 

In dit perspectief worden de kritische interne processen geïdentificeerd door de uitvoerders en dit 

moet leiden dat de organisaties moet gaan verbeteren of aanpassen. Deze processen kan de business 

unit in staat stellen om:  

 de waardige voorstellen van de stakeholders te behouden en  

 vervolgens te voldoen aan de verwachtingen van de stakeholders. 

  

ad 2. Learning and Growth Perspective 

In dit perspectief wordt de infrastructurele zaken van de organisatie geïdentificeerd die ertoe moeten 

leiden dat op lange termijn verbetering of uitbreiding komt. Leer en groei komen van drie 

principiële bronnen t.w.: de mens, systemen en organisatieprocedures. De tekortkomingen vanuit de 

financiële kant, de klant en het Internal-Business-Processdoelstellingen worden in kaart gebracht 

middels de balanced scorecard. Om deze tekortkomingen te verbeteren moeten organisaties 

investeren in bijscholing van de medewerkers, verbeteren van de ICT-systemen en vaststellen van 

procedures en beleid. 
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ad 3. Linking Balanced Scorecard Measures to Your Strategy 

Veel van de organisaties gebruiken tegenwoordig al een mix van zowel financiële als niet-finan-

ciële maatregelen om zo strategieën uiteen te zetten. Uit ervaring blijkt dat balanced scorecards 

meer dan een verzameling zijn van kritische indicatoren of belangrijke succesfactoren. Deze 

meervoudige maatregelen zijn ingebouwd in de balanced scorecards en moeten zo de verbanden 

leggen tussen de doelstellingen en maatregelen. 

 

ad 4. Structure and Strategy 

Met de balanced scorecard moet de organisatie in staat zijn om te kunnen reflecteren op de struc-

tuur van de strategie die zij zelf hebben vastgesteld. 

 

Volwassenheidsniveau- analyse 

In tabel 2 worden de perspectieven verwerkt, waarbij de volwassenheidsniveaus ervan aangegeven 

zijn op een schaal van 1 = voldoet wel, 2 = voldoet redelijk en 3 = voldoet niet en daarnaast ook van 

a = aanwezig, b = mindere mate aanwezig en c = afwezig. 
 

Tabel 2: Volwassenheidsanalyse volgens Balanced Scorecard 

Volwassenheids- 
perspectieven 

Situatie AZP Volwassenheids-
niveau ’s 

Status AZP 

Internal-Business-
Process Perspective 

 Voorstellen gedaan t.b.v. 
de ICT-behoefte. 

 Afhandeling van de ICT-
aanvragen, incidenten. 

 Aanwezigheid van SLA’s 
 Aanwezigheid werkover-

leg. 

2 b 

Learning and 
Growth Perspective 

 Bijscholing ICT-mede-
werkers. 

 Procedures en beleid. 
 Verbetering ICT-systemen 

3 c 

Linking Balanced 
Scorecard Measures 
to Your Strategy 

Financiële als niet-finan- 
ciële maatregelen om zo strate-
gieën uit een te zetten. 

1 a 

Structure and 
Strategy 

 Klanttevredenheid. 
 Verbeteringsprocessen. 
 Ontwikkeling 
 Innovatie  
 

2 b 
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4.3.2  Manageability Maturity Model 

Bij dit assessment wordt het volwassenheidsniveau bepaald middels een Manageability Maturity 

Model (beheersbaarheid volwassenheidsmodel) van Microsoft. Op basis van de aanwijzingen, de 

kenmerken, de klantervaringen en effecten binnen dit model kan vastgesteld worden op welk 

volwassenheidsniveau het AZP zich bevindt. In tabel 3 wordt de situatie van de ICT-netwerkin-

frastructuur van het AZP in kaart gebracht.  

 

Tabel 3: Volwassenheidssituatie AZP volgens Manageability Maturity Model 

 Situatie AZP Stelling volgens het 
Manageability 
Maturity Model 

Aanwijzingen   Incidenten worden centraal gemeld aan 
de helpdesk-/supportafdeling. 

 Gebrek aan documentatie waardoor de 
ICT-afdeling geneigd is om zelf te docu-
menteren. 

 Beginstadium structuur bijv. software -
licenties worden aangeschaft.  

 Servicedesk, google aanwezig om te kun-
nen troubleshooten 

Volwassenheidsmodel  
1 

Kenmerken  Problemen worden handmatig opgelost 
 Escalatie van incidenten van de 1e lijns- 

support naar de 2e lijnssupport. 
 Product- of systeemexpertise vereist. 

Volwassenheidsmodel  
1 

Klantenervaring   Problemen worden handmatig opgelost 
 Escalatie van incidenten van de 1e lijns 

support naar de 2e lijns support 
 Product- of systeemexpertise vereist 

Volwassenheidsmodel  
1 

Effect  Afhankelijkheid van deskundigheid. 
 Inhuren MS- specialisten. 

Volwassenheidsmodel  
1 

 

Zie de verschillende volwassenheidniveaus van het Manageability Maturity Model in bijlage 5 
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5 GEWENSTE SITUATIE 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe de weg naar verbetering eruitziet. Als referentiekader wordt 

gebruikgemaakt van de ICT-standaarden en datacentertheorieën. Door middel van diverse 

interviews die afgenomen werden, zijn de eisen en wensen van de gebruikers van het netwerk en die 

van de organisatie opgesteld(5.1). In 5.2 staat een vergelijking tussen de vastgestelde criteria 

(theoretisch kader) en de actuele situatie waarbij de eisen en wensen van gebruikers AZP en AZP 

zijn vastgesteld. Het implementatieplan is in 5.3 verwerkt. Daarna is in paragraaf 5.4 een risico-

analyse compleet uitgewerkt. In 5.5 wordt de haalbaarheidsstudie belicht, waarbij gelet is op de 

technische aspecten t.w. hardware, software en human resource. Als laatst is de financiële haal-

baarheid uitgewerkt (5.6).  

De hoofdbronnen die gebruikt zijn in dit hoofdstuk zijn Datacommunicatie 3e druk (2007), 

Informatiseringseconomie 1e druk (2011), Health care services – Quality management systems –

Requirements-based on EN ISO 9001:2008 (januari 2011), EHNAC_2013_Release_Notes-Criteria 

(2012), E-Prescribing Criteria (ePAP) for The HEALTHCARE INDUSTRY Version 6.4 (2012). 

 

5.1 Eisen en wensen van het AZP 

In deze paragraaf staan de eisen en wensen op basis van de interviews die werden afgenomen. Deze 

zijn de zaken die betrekking hebben op de vooruitzichten van het AZP. Deze zijn: 

1. Het beschikken over een aantal werkstations per afdeling voor dagelijkse werkzaamheden. 

Dit hangt af van de behoefte aan werkstations van zo een afdeling; 

2. Het beschikken over e-mailmogelijkheden zowel intern als extern e-mailen; 

3. Het beschikken over Internet zodat aangewezen medewerkers en/of personen de nodige 

informatie kunnen opzoeken; 

4. Het kunnen bekijken, bewerken, beoordelen en controleren van medische en administra-

tieve gegevens; 

5. Het kunnen inloggen vanuit externe locaties in de systemen van het AZP; 

6. Het kunnen aansluiten van diverse hardwaresystemen binnen het AZP-netwerk via I-pad, 

BlackBerry, laptops en elke andere mobiele hardware. 
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Hierna vindt puntsgewijs de opsomming van de eisen en wensen van de gebruikers van het AZP 

plaats. Deze zijn geformuleerd aan de hand van interviews met het management en zien er als volgt 

uit: 

1. Dat het AZP de servers zelf beheert; 

2. Dat het AZP het netwerk zelf beheert; 

3. Het is aanvaardbaar dat de internetverbinding één keer per maand (twee uur per maand) 

uitvalt; 

4. Er dient een goede back-upstructuur te komen. Het verliezen van data is niet aanvaardbaar; 

5. Snellere afhandeling van de ICT bij uitval van het netwerk. Het is niet aanvaardbaar dat het 

financieel systeem uitvalt tijdens productie-uren. (7u-15u) 

6. Het netwerk dient over een goede beveiligingsstructuur te beschikken. Het moet virusvrij 

zijn, er moeten op gebruikersniveau privileges, VPN-zones, firewalls en Role-Based Access 

Control (RBAC) structuur; aanwezig zijn 

7. Het netwerk dient goed afgeschermd te worden van de buitenwereld. Het moet virusvrij zijn, 

er moeten gebruikersrechten en gebruikersrollen, VPN-zones, firewalls, RBAC structuur 

aanwezig zijn; 

8. Het gebruik van Microsoft Outlook moet vlekkeloos zijn. Hierbij mag het niet voorkomen 

dat gebruikers twee minutenlang moeten wachten op het binnenhalen van agenda’s en mails; 

9. Thuiswerkers ( directie, medische specialisten, management en de systeem- en applicatie-

beheerders) dienen gebruik te kunnen maken van het netwerk; 

 

5.2 Vergelijking vastgestelde criteria en actuele situatie 

In deze paragraaf staat in tabelvorm de vergelijking tussen de vastgestelde criteria (Clausule PHI) 

en de actuele situatie. In de eerste rij van de tabel worden de eis en wens opgesomd. In de tweede rij 

wordt de passende clausule die bij zo een eis/wens behoord beschreven. Vervolgens wordt er 

aangegeven wat de actuele situatie is t.b.v. zo een eis en wens. Als blijkt dat er tekortkomingen zijn, 

moeten er maatregelen getroffen worden en de vraag die hier gesteld wordt is: Wat te doen? De 

resultaten zijn uitgewerkt in de tabellen 4 en 5.  
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Tabel 4: Resultaten GAP-analysegebruikers AZP 
Eis/Wensgebruikers AZP Clausule PHI Actuele situatie Wat te doen 

 
1 Het beschikken over 

werkstations per afdeling 
voor dagelijkse werk-
zaamheden. Dit hangt af 
van de behoefte aan 
werkstations van zo een 
afdeling 
 

Sectie 5: 
Resources 
Categorie 1: 
Fysieke Resources  
Categorie 5 A geeft aan dat 
de organisatie over fysieke 
middelen (hardware en soft-
ware) moet beschikken om 
de werkzaamheden die hier-
mee gepaard gaan uit te voe-
ren. 

80% van de afdelin-
gen is al voorzien van 
hardware en software. 
De rest nog niet. 

 

 Inventariseren wat de behoef-
te is aan hardware en software 
met het oog op uitbreiding en 
digitalisering; 

 Prioriteiten stellen aan deze 
behoefte van welke afdelingen 
voorzien moeten worden van 
de faciliteiten; 

 Een strategisch plan uitzetten 
en een goed financieel haal-
baarheidsonderzoek uitvoeren. 

2 Het beschikken over e-
mailmogelijkheden: zo-
wel intern als extern e-
mailen. 

Sectie 3:  
Technical Performance 
Categorie 1: 
Transmissie Actualiteit  
Categorie 1 A geeft aan dat 
de organisatie reacties, be-
richten moet kunnen ontvan-
en en verzenden binnen een 
gemiddelde van 2-5 secon-
den voor ten minste 99% van 
de transacties. 

Het AZP beschikt 
momenteel over een 
e-mailplatform waar-
bij er internen extern 
elektronisch gecom-
municeerd kan wor-
den. 

Momenteel heeft het AZP een gra-
tis e-mailplatform. Om deze dienst 
te stabiliseren moet het AZP deze 
verbeteren door deze dienst te op-
timaliseren. 

3 Het beschikken over 
internet zodat aange-
wezen medewerkers en/of 
personen de nodige infor-
matie kunnen opzoeken; 
 

Sectie 3:  
Technical Performance 
Categorie 8: Internet 
Categorie 8 D geeft aan dat 
de organisatie over genoeg 
internetbandbreedte moet 
beschikken om zo in de za-
kelijke behoeften te kunnen 
voorzien. Daarnaast moet er 
dagelijks een proces zijn 
waarbij controle uitgeoefend 
kan worden op de internet-
bandbreedte. 

Het AZP beschikt 
momenteel over een  
2 Mbshared ADSL in-
ternetverbinding en 
deze wordt gebruikt 
voor:  
 VPN-connecties; 
 E-mailverkeer; 
 Remote Desktops 
 Conference calls 

t.w. Skypen; 
 Updates down-

loaden; 
 Gelimiteerd inter-

netgebruik door 
de specialisten, 
zaalartsen, mana-
gers en aangewe-
zen personen. 

 De huidige internetverbinding 
uitbreiden naar minimaal 10 
Mb dedicated up en down. De 
extra diensten die erbij komen 
zijn VOIP en FTP ( File trans-
fer Protocol = het verzenden 
van grote bestanden over het 
internet). Er is een speciale 
prijs aangeboden aan het 
AZP voor deze 10Mb 
dedicated up en down 
internetverbinding. 
 

4 Het kunnen bezichtigen, 
bewerken, beoordelen en 
controleren van medische 
en administratieve 
gegevens. 
 
 
 

Sectie 2: Privacy en ver-
trouwelijkheid 
Deze sectie geeft in het ge-
heel aan dat de integriteit en 
vertrouwelijkheid van be-
schermde informatie in de 
gezondheidszorg volgens 
een passend administratief, 

Medische en adminis-
tratieve gegevens 
worden middels Mi-
crosoft en ander-
soortige platformen 
zoals Linux best-
practices beveiligd en 
toegankelijk gemaakt 

Om de privacy en vertrouwelijk-
heid van de medische en admini-
stratieve gegevens beter te waar-
borgen moet het volgende in orde 
komen: 
 Duidelijk beleid formuleren 

volgens de normen die zijn 
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technisch en fysiek beleid en 
dito procedures gewaarborgd 
moeten worden. 

voor de bevoegde 
aangewezen groepen. 

aangegeven in bijlage 1; 
 Sterke versleuteling van de ge-

gevens; 
 Over documentatie beschikken 

waarbij wordt aangegeven wie 
bevoegdheden heeft op de ge-
gevens; 

 Er moet beleid zijn waarbij ge-
bruikersgegevens niet in an-
dere opslagmedia kunnen op-
slaan; 

 AZP moet beleid en procedu-
res van de HIPAA- privacy en 
-zekerheidsregels naleven. 

5 Het kunnen inloggen van-
uit externe locaties in de 
systemen van het AZP. 

Sectie 5: Resources 
Categorie 1:  
Fysieke Resources 
Categorie 1 A geeft aan dat 
een organisatie over fysieke 
middelen moet beschikken 
om zo diensten te kunnen 
aanbieden aan de klanten. 

Inloggen van buiten 
het AZP in het AZP-
systeem is nu al 
mogelijk. Dit wordt 
beperkt tot een kleine 
groep vanwege de 
smalle internetband-
breedte en bevoegd-
heden van functiona-
rissen. 

 Verhoging van de internet-
bandbreedte; 

 Aanschaf van de dedicated 
hardware en software voor 
remotediensten; 

  Een strategisch plan uitzetten 
en een goed financieel haal-
baarheidsonderzoek uitvoeren. 

6 Het kunnen aansluiten 
van diverse hardwaresys-
temen binnen het AZP-
netwerk via I-pad, Black-
Berry, laptops en elke 
andere mobiele hardware 

Sectie 5: Resources 
Categorie 1:  
Fysieke Resources 
Categorie 1 A geeft aan dat 
een organisatie over fysieke 
middelen moet beschikken 
om zo diensten te kunnen 
aanbieden aan de klanten. 

Medische en andere 
hardware kunnen al 
aangesloten worden 
op het netwerk van 
AZP 

 Beleid formuleren welke hard-
ware wel en niet toegestaan 
mag worden in het netwerk 
van het AZP en welke functio-
naris wel of niet mag inlog-
gen. 

 Het opzetten van aparte 
netwerken voor gebruikers die 
met privé hardware komen. 

 
Tabel 5: Resultaten gap-analyse management AZP 

Eis/Wensmanagement AZP Clausule PHI Actuele situatie Wat te doen 
 

1 Het AZP moet zelf de 
servers beheren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sectie 5: Resources 
Categorie 1:  
Fysieke Resources 
Categorieën 1 A en B geven 
aan dat het AZP over fysieke 
middelen en een formele facili-
teit van uitbreidingsplannen 
moet beschikken om zo te kun-
nen anticiperen op de organisa-
tie met name bijv. het beheer 
en onderhoud van de servers. 
 

Het beheer van de servers 
valt onder de ICT- afde-
ling van het AZP.  

Het beheer kan geoptimali-
seerd worden door het vol-
gende in orde te maken: 
 SLA’s sluiten met de 

leveranciers; 
 Bijscholing ICT-perso-

neel; 
 Structureel plan van aan-

pak voor beheer, onder-
houd op de servers op-
stellen; 

 Een strategisch plan uit-
zetten en een goed finan-
cieel haalbaarheidson-
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derzoek uitvoeren. 

2 Het AZP moet het net-
werk zelf beheren. 

Sectie 5:  
Resources 
Categorie 1: 
Fysieke resources 
Categorieën 1 A en B geven 
aan dat het AZP over fysieke 
middelen en een formele faci-
liteit van uitbreidingsplannen 
moet beschikken om zo te kun-
nen anticiperen op de organisa-
tie met name bijv. het beheer 
en onderhoud van de servers. 
 

Het beheer van het net-
werk valt onder de ICT- 
afdeling van het AZP. 

Het beheer kan beter worden 
door het volgende in orde te 
maken t.w.: 
 SLA’s sluiten met de 

leveranciers; 
 Intentieverklaring teke-

nen met een bekabe-
lingsbedrijf voor de be-
kabelingswerkzaamhe-
den. 

 Bijscholing ICT-perso-
neel. 

 Structureel plan van aan-
pak opstellen voor be-
heer, onderhoud t.b.v. 
het netwerk; 

 Een strategisch plan uit-
zetten en een goed finan-
cieel haalbaarheidson-
derzoek uitvoeren. 

3 Het is aanvaardbaar dat 
de internetverbinding 
één keer per maand 
(twee uur per maand) 
uitvalt. 

Sectie 3:  
Technical Performance 
Categorie 8: Internet 
Categorie 8 D geeft aan dat de 
organisatie over genoeg inter-
netbandbreedte moet beschik-
ken om zo in de zakelijke be-
hoeften te kunnen voorzien. 
Daarnaast moet er dagelijks 
een proces zijn waarbij contro-
le uitgeoefend kan worden op 
de internetbandbreedte. 

Technisch gezien is het in-
ternet 1x24 uur beschik-
baar voor het AZP.  
De aansluiting van de in-
ternetmodem geschiedt op 
een UPS. Deze UPS wordt 
vervolgens op noodstroom 
aangesloten, waardoor uit-
val van deze dienst heel 
erg minimaal is. Het AZP 
beschikt momenteel over 
een ADSL-internetverbin-
ding 

Doordat er steeds moderne 
medische en administratieve 
apparatuur in het AZP komt 
wordt internet een onmisba-
re dienst. Om deze dienst te 
garanderen moeten de vol-
gende zaken in orde komen, 
t.w.: 
 een back-up internetver-

binding; 
 SLA sluiten met de leve-

rancier waar de garantie-
stelling van de internet-
verbinding vastgelegd 
wordt. 

4 Er dient een goede back-
upstructuur te komen. 
Het verliezen van data is 
niet aanvaardbaar. 

Sectie 3:  
Technical Performance 
Categorie 7:  
Storage en retrieval ( opslag 
en ophalen) 
Categorieën 7 A en B geven 
aan er een back-upprocedure 
aanwezig moet zijn en deze 
dient gedocumenteerd te wor-
den. 

Het AZP beschikt momen-
teel over een gedocumen-
teerde en werkende back-
upprocedure. De back-ups 
worden dagelijks, weke-
lijks en halfjaarlijks weg-
geschreven naar tape-
drives. De halfjaarlijkse 
back-uptapes worden in 
een brandvrije kluis be-
waard. De wekelijkse en 
dagelijkse back-uptapes 
blijven op de tapedrivers. 
Daarnaast wordt er dage-
lijks om de drie uren een 

Om de back-upprocedure te 
verbeteren moeten de vol-
gende zaken in orde komen 
t.w.: 
 De huidige tapes ver-

vangen door nieuwe 
tapes met grotere op-
slagcapaciteit. 

 Het implementeren van 
Disk-to-Disk back-up 
middels NAS-boxes om 
vervolgens via een ander 
back-upproces de back-
up weg te schrijven naar 
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disk-to-disk back-up ge-
maakt vanuit de applica-
tieserver naar een NAS- 
box. 

de tapes. 
 De optie creëren om 

deze tapes in een brand-
vrije kluis te kunnen be-
waren.  

 Frequente back-ups ma-
ken van de gegevens van 
het AZP; 

 Back-up op verschillen-
de media wegschrijven. 

 Een testlab opzetten 
waarbij recovery testen 
van back-ups worden 
uitgevoerd. 

 Een strategisch plan uit-
zetten en een goed finan-
cieel haalbaarheidson-
derzoek uitvoeren. 

5 Snellere afhandeling van 
de ICT op uitval van het 
netwerk. Het is niet aan-
vaardbaar dat het finan-
cieel systeem uitvalt tij-
dens productie-uren.(7u-
15u) 

Sectie 4:  
Business praktijken 
Categorie 2: Klantenservice 
en -registratie 
Categorieën 2 A, B, C en D 
geven aan:  
 dat de organisatie over ge-

documenteerde respons-
tijden en procedures moet 
beschikken om zo de ver-
schillende niveaus van 
schriftelijke en telefonische 
aanvragen van de gebrui-
kers te kunnen categorise-
ren; 

 dat de organisatie met een 
actieplan moet komen t.b.v. 
de aanvragen van de ge-
bruikers; 

 dat de organisatie zoals af-
gesproken 90% van de 
schriftelijke en telefonische 
aanvragen binnen vijf 
werkdagen moet kunnen 
oplossen of afhandelen en 

 dat de organisatie over ge-
documenteerde escalatie-
procedures moet beschik-
ken om de aanvragen te 
kunnen oplossen of afhan-
delen.  

 

De structuur van de 
klantenservice en registra-
tie van de aanvragen 
binnen de ICT van het 
AZP ziet er als volgt uit: 
 aanvragen komen 

zowel telefonisch als 
schriftelijk bij de 
Helpdesk; 

 aanvragen van de 
gebruikers worden 
zowel telefonisch als 
schriftelijk 
aangenomen en 
behandeld; dit valt 
onder het eerstelijns 
ondersteuningsteam; 

 indien de aanvra-gen 
niet door het 
eerstelijns onder-
steuningsteam op-
gelost of afgehandeld 
kunnen worden, 
worden deze 
gedelegeerd naar het 
tweedelijnsondersteu-
ningsteam. Vervolgens 
wordt de status van de 
aanvragen telefonisch 
of schriftelijk aan de 
gebruikers 
gecommuniceerd. 

Dit alles is ook niet 
helemaal gedocumenteerd. 

Om deze dienst te verbete-
ren moeten de volgende za-
ken in orde komen: 
 De responstijden en pro-

cedures documenteren; 
 Een systeem implemen-

teren waarbij de aanvra-
gen digitaal afgehandeld 
kunnen worden; 

 Actuele procedures moe-
ten vastgelegd en gevali-
deerd worden om na te 
gaan of deze werkbaar 
zijn. 
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6 Het netwerk dient over 
een goede beveiligings-
structuur te beschikken. 
Het moet virusvrij zijn, 
er moeten op gebrui-
kersniveau privileges, 
VPN-zones, firewalls, 
Role-Based Access 
Control (RBAC) 
structuur aanwezig zijn; 

Sectie 6:  
Security ( Veiligheid) 
Deze sectie geeft in het geheel 
aan dat de organisatie moet 
voldoen aan de vastgestelde 
normen, implementaties en 
eisen van de HIPAA Security –
regel met betrekking tot de 
elektronische informatie. 

Het netwerk van het AZP 
wordt beschermd door 
Firewall, antiviruspro-
gramma’s en door Win-
dows en Linux platfor-
men. De beveiligings-
structuur is opgesteld vol-
gens best practices vanuit 
Windows en Linux plat-
formen. 

 Uitbreiden antivirus -
licenties; 

 Dedicated instapmachi-
nes aanschaffen voor de 
routers en firewalls. De 
huidige routers en fire-
walls draaien op desk-
topmachines. 

 Een beleid opstellen 
hoe informatie bevei-
ligd dient te worden. 

 De beveiligingsstruc-
tuur volgens de vast-
gestelde normen, im-
plementaties en eisen 
van de HIPAA Security 
opstellen. 

 Hiervoor moeten er fi-
nanciën vrijgemaakt 
worden.  

7 Het netwerk dient 
goed afgeschermd te 
worden van de buiten-
wereld. Het moet vi-
rusvrij zijn en er 
moeten gebruikers-
rechten en gebruikers-
rollen, VPN-zones, 
firewalls, RBAC 
structuur aanwezig 
zijn; 
 

Sectie 6:  
Security ( Veiligheid) 
Deze sectie geeft in het geheel 
aan dat de organisatie moet 
voldoen aan de vastgestelde 
normen, implementaties en 
eisen van de HIPAA Security –
regel met betrekking tot de 
elektronische informatie. 

Het netwerk van het AZP 
wordt afgeschermd door 
routers en firewalls. 

Idem als punt 6 
Zaken die erbij komen zijn: 
 Regelmatige audits uit-

voeren door zowel een 
interne functionaris als 
erkende consultants/ be-
drijven. 

 Penetrationstesten uit-
voeren om de veiligheid 
van het netwerk uit te 
testen. 

 Het scheiden van het 
netwerk in delen t.w. 
medisch, financieel en 
internet-only netwerken. 

8 Het gebruik van Micro-
soft Outlook moet vlek-
keloos zijn. Hierbij mag 
het niet voorkomen dat 
gebruikers twee minuten 
moeten wachten op het 
binnenhalen van agen-
da’s en mails. 

Sectie 3:  
Technical Performance 
Categorie 1:  
Transmissie Actualiteit  
Categorie 1 A geeft aan dat de 
organisatie reacties, berichten 
moet kunnen ontvangen en ver-
zenden binnen een gemiddelde 
van 2-5 seconden voor ten 
minste 99% van de transacties. 

Het AZP beschikt momen-
teel over een e-mailplat-
form waarbij er intern en 
extern elektronisch ge-
communiceerd kan wor-
den..  

Momenteel heeft het AZP 
een gratis e-mailplatform. 
Om deze dienst te stabi-
liseren moet het AZP deze 
verbeteren door deze dienst 
te professionaliseren m.b.v.: 
 Licentie aanschaffen 

voor dit e-mailplatform; 
 Genoeg internetband-

breedte reserveren voor 
de e-mailserver; 

 SLA’s sluiten met poten-
tiële e-maildiensten eve-
ranciers bijv. domain 
leveranciers. 

 De incidentele gevallen 
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registeren en hiervoor 
procedures vastleggen. 

9 Thuiswerkers (directie, 
medische specialisten, 
management en de sys-
teem- en applicatiebe-
heerders) dienen gebruik 
te kunnen maken van 
het netwerk. 

Sectie 5: Resources 
Categorie 1:  
Fysieke Resources 
Categorie 1 A geeft aan dat 
een organisatie over fysieke 
middelen moet beschikken om 
zo diensten te kunnen aanbie-
den aan de klanten. 

Werken van huis uit is 
momenteel al mogelijk. 
Dit geschiedt via VPN en 
Remote Desktopdiensten. 

Om deze dienst uit te brei-
den en te verbeteren moeten 
de volgende zaken in orde 
komen: 
 internetbandbreedte uit-

breiden; 
 dedicated server voor 

remote diensten imple-
menteren 

 instapmachines aan-
schaffen voor het op-
zetten van OpenSource 
routers en firewalls. 

 Two-factor authentica-
tietechniek toepassen 
voor het inloggen in de 
systemen van het AZP. 

 

5.3  Implementatieplan 

Het uitgangspunt bij het implementatieplan is om de actiepunten welke genoemd zijn in de tabel-len 

4 en 5 in fasen uit te voeren. Er zal gestart worden met een voorbereidingsfase. In deze fase wordt 

zoveel mogelijk de infrastructuur gecreëerd om invulling te geven aan de actiepunten. Zo zullen er 

waar nodig projectgroepen in het leven geroepen worden om actiepunten goed voor te bereiden. 

Zoals eerder aangegeven in het theoretisch kader is er onderzoek gedaan naar ICT-standaarden en 

datacenters. De haalbaarheidsstudie zal gebaseerd zijn op deze twee zaken. 

 
Tabel 6: Implementatieplan  
Actiepuntentabel 3 ( 

Wat te doen) 

Te ondernemen acties Verantwoordelijken 

Actiepunt Eis/Wens 
gebruikers AZP 1 

1. Projectgroepen in het leven roepen, 
installeren om het inventarisatieproces 
te begeleiden; 

2. Het management de gelegenheid bie-
den om prioriteiten vast te stellen t.b.v. 
uitgifte werkstations; 

3. Brainstormsessie organiseren met de 
projectgroep en hiermee een strategisch 
plan uitzetten. 

4. Financiële middelen beschikbaar 
stellen aan de hand van prioriteren van 
aanvragen. 
 

1. ICT-afdeling 
2. Directie en cluster-, afde-

lingshoofden; 
3. Het management, cluster-, 

afdelingshoofden en ICT-
afdeling. 
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Actiepunt Eis/Wens 
gebruikers AZP 2 

1. Onderzoek doen t.b.v. e-mailplatfor-
men en onderhandelen met potentiële 
leveranciers. 

ICT-afdeling. 

Actiepunt Eis/Wens 
gebruikers AZP 3 

Een projectgroep in het leven roepen en in-
stalleren om met de internetproviders te 
onderhandelen t.b.v. de internetband-
breedte. 

ICT-afdeling. 

Actiepunt Eis/Wens 
gebruikers AZP 4 

Een projectgroep in het leven roepen en in-
stalleren om beleid en procedures vast te 
stellen t.b.v. privacy en vertrouwelijkheid 
van de ziekenhuisinformatie. 

ICT-afdeling, desbetreffende 
actoren van zowel de medische 
als administratieve staf. 
Consultant. 

Actiepunt Eis/Wens 
gebruikers AZP 5 

1. Implementeren van deze dienst als de 
internetbandbreedte verhoogd wordt. 

2. Financiële middelen beschikbaar 
stellen aan de hand van prioriteren van 
aanvragen. 

ICT-afdeling en management. 

Actiepunt Eis/Wens 
gebruikers AZP 6 

Projectgroepen in het leven roepen om 
beleid en procedures vast te stellen t.b.v. 
aansluiten diverse hardwaresystemen vb. I-
pad, BlackBerry, privélaptops. 

ICT-afdeling en het manage-
ment. 

Actiepunten tabel 4 ( 
Wat te doen) 

Te ondernemen acties 
 

Verantwoordelijken 

Actiepunt Eis/Wens 
management AZP 1 

1. Onderhandelen met de leveranciers die 
diensten aanbieden aan het AZP. 

2. ICT-afdeling bijscholen  
3. Projectgroep in het leven roepen of in-

stalleren binnen de ICT-afdeling om 
een structureel plan van aanpak vast te 
stellen. 

4. Financiële middelen beschikbaar 
stellen aan de hand van prioriteren van 
aanvragen. 

1. Hoofd ICT-afdeling en 
management 

2. ICT-afdeling 
3. ICT-afdeling en manage-

ment. 

Actiepunt Eis/Wens 
management AZP 2 

1. Onderhandelen met de leveranciers die 
diensten aanbieden aan het AZP. 

2. ICT-afdeling bijscholen  
3. Projectgroep in het leven roepen of in-

stalleren binnen de ICT-afdeling om 
een structureel plan van aanpak vast te 
stellen. 

4. Financiële middelen beschikbaar stel-
len aan de hand van prioriteren van 
aanvragen. 

1. Hoofd ICT-afdeling en 
management 

2. ICT-afdeling 
3. ICT-afdeling en manage-

ment 

Actiepunt Eis/Wens 
management AZP 3 

Onderhandelen met de internetproviders. ICT-afdeling en management. 

Actiepunt Eis/Wens 
management AZP 4 

1. Hardware en software aanschaffen 
t.b.v. back-upprocedures.  

2. Financiële middelen beschikbaar 
stellen aan de hand van prioriteren van 
aanvragen. 
 

ICT-afdeling en management. 

Actiepunt Eis/Wens 
management AZP 5 

Implementeren van een Helpdesksysteem 
waarbij incidenten, aanvragen, klachten via 

ICT-afdeling. 
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één centraal punt doorgespeeld kunnen 
worden.  
 

Actiepunt Eis/Wens 
management AZP 6 

1. Installeren van antivirusprogramma’s 
2. Implementeren van hardware en soft-

ware t.b.v. veiligheid van het netwerk 
van het AZP. 

3. Financiële middelen beschikbaar 
stellen aan de hand van prioriteren van 
aanvragen. 

ICT-afdeling. 

Actiepunt Eis/Wens 
management AZP 7 

1. Implementeren van hardware en soft-
ware t.b.v. veiligheid van het netwerk 
van het AZP. 

2. Financiële middelen beschikbaar stel-
len aan de hand van prioriteren van 
aanvragen. 

ICT-afdeling en management. 

Actiepunt Eis/Wens 
management AZP 8 

1. Implementeren van een 1x24 uur ICT-
dienst en de down time minimaliseren. 

2. Onderhandelen met internetproviders 
t.b.v. extra internetaansluiting. 

3. Financiële middelen beschikbaar stel-
len aan de hand van prioriteren van 
aanvragen. 

ICT-afdeling, management en 
Technisch Dienst. 

Actiepunt Eis/Wens 
management AZP 9 

1. Implementeren van hardware en soft-
ware om de remote inlogdiensten te op-
timaliseren. 

2. Financiële middelen beschikbaar stel-
len aan de hand van prioriteren van 
aanvragen. 

ICT-afdeling en management. 

 

5.4 Risicoanalyse 

In deze paragraaf wordt de risicoanalyse beschreven. Voordat een project uitgevoerd wordt, moet 

dit eerst voorbereid worden. Een belangrijke zaak in dit geval is het maken van een risicoanalyse. 

Deze analyse moet de mogelijke risico’s aangeven die in elke fase van een project kunnen optre-

den. Zo kan de invloed van zo een risico geschat worden en vervolgens kunnen er maatregelen 

getroffen worden. Dit alles moet ertoe leiden dat er een strategisch plan uitgezet worden t.b.v. 

verbetering van de huidige situatie. In 5.4.1 worden de risico’s geïnventariseerd. In 5.4.2 worden ze 

geanalyseerd. In 5.4.3 worden er maatregelen getroffen om de risico’s te verzachten. 

De hoofdbronnen gebruikt in deze paragraaf zijn: interviews met collega’s: dhr. M. Laemers, dhr. P. 

Uiterloo en dhr. R. Lamur. 

 

5.4.1 Risico’s 
Bij elke verbetering van een huidige situatie zullen er risico’s optreden. Deze moeten geïdentifi-

ceerd worden. De invloed en kans van zo een optreden worden in deze paragraaf in kaart ge-bracht. 
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Hierdoor kan worden aangegeven welke risico’s een hoge prioriteitsstatus genieten en daarmee de 

nodige expertise vereisen.  

De mogelijke risico’s zijn: 

1. Er is onvoldoende budget voor verbetering en uitbreiding; 

2. Het management en de medewerkers onderschatten de kosten die gepaard gaan met de ICT-

diensten; 

3. Het management en de medewerkers zijn zich niet voldoende bewust van de intensiviteit en 

complexiteit van de ICT-systemen die gepaard gaan met zware hardware en software 

resources; 

4. Het management en de medewerkers zijn zich niet voldoende bewust van de groei van de 

informatie die dagelijks verwerkt wordt in de ICT-systemen; 

5. Er is onvoldoende afstemming tussen management en medewerkers; 

6. Een grote groep van de medewerkers van het AZP beschikken niet over voldoende basis-

computerkennis en -vaardigheden; 

7. De ICT-netwerkinfrastructuur is niet overal stabiel, gelet op bepaalde strategische loca-ties; 

8. Het gebrek aan ICT-beleid; 

9. Het gebrek aan ICT -kader ,met name ICT-specialisaties; 

10. Afwezigheid van Service Level Agreements ( afspraken tussen leveranciers en AZP); 

11. Geen vastgestelde ICT-visie aanwezig;  

12. Bij uitval van een component binnen een cruciaal systeem kan deze niet onmiddellijk ver-

vangen worden. 

 

5.4.2 Risicoanalyse 

In tabel 7 worden de risico’s verwerkt, waarbij de invloed ervan en de kans dat ze optreden 

aangegeven zijn op een schaal van 1 = hoog, 2 = matig en 3 = laag. 
Tabel 8: Risico-, invloed- en kanstabel 
Risico Invloed Kans 

1. Er is onvoldoende budget voor ver-

betering en uitbreiding; 

1 2 

2. Het management en de medewer-

kers onderschatten de kosten die ge-

paard gaan met de ICT-diensten; 

1 2 

3. Het management en de medewer- 1 2 
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kers zijn zich niet voldoende bewust 

van de intensiviteit en complexiteit 

van de ICT-systemen die gepaard 

gaan met zware hardware en 

software resources; 

4. Het management en de medewer-

kers zijn zich niet voldoende bewust 

van de groei van de informatie die 

dagelijks verwerkt wordt in de ICT-

systemen; 

 

1 1 

5. Er is onvoldoende afstemming tus-

sen management en medewerkers; 

1 2 

6. Een grote groep van de medewer-

kers van het AZP beschikt niet over 

voldoende basiscomputerkennis en -

vaardigheden; 

1 1 

7. De ICT-netwerkinfrastructuur is niet 

overal stabiel, gelet op bepaalde 

strategische locaties; 

1 1 

8. Het gebrek aan ICT-beleid; 1 1 

9. Het gebrek aan ICT- kader met name 

ICT-specialisaties; 

1 2 

10. Gebrek aan Service Level Agree-

ments ( afspraken tussen leveran-

ciers en AZP); 

1 1 

11. Geen vastgestelde ICT-visie aanwe-
zig 

1 1 

12. Bij uitval van een component bin-

nen een cruciaal systeem kan deze 

niet onmiddellijk vervangen wor-

den. 

1 1 
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5.4.3 Maatregelen 

Om de risico’s te minimaliseren, moeten er maatregelen getroffen worden. De invloed van deze 
maatregelen wordt geschat op schaal van t.w.: 

 1 = hoge invloed; 
 2 = normale invloed  
 3 = weinig invloed. 

Verder wordt ook aangegeven of de invloed beheersbaar is en de tijdsduur die zo een risico met zich 
meebrengt. Bij de beheersbaarheid vraagt men zich af: kan het risico bewaakt of voorkomen 
worden? De tijdsduur die de risico’s met zich meebrengen kan zijn: op korte termijn, op middel-
lange termijn en op lange termijn. 

Tabel 8: Risico-, maatregel-, invloeds-, beheersbaarheids- en tijdsinvloedstabel 

Risico Maatregel Invloed Beheersbaarheid Tijd 
1. Er is onvoldoende bud-

get voor verbetering en 
uitbreiding; 

 Onderhandelen met de 
financiële afdeling. 

 Opnieuw prioriteiten 
stellen t.b.v. uitgaven. 

 Met goede motivatie- 
brieven komen t.b.v. 
uitgaven. 
 

1 Ja Korte 
termijn 

2. Het management en de 
medewerkers onder-
schatten de kosten die 
gepaard gaan met de 
ICT-diensten; 

 Betrokkenen beter infor-
meren hoe de ICT-zaken 
precies in elkaar zitten.  

 Procedures vastleggen 
en informatie e-mailen 
of verstrekken. 

 Opvoeren van het be-
wustzijn onder de be-
trokkenen. (Als men de 
procedures leest, wordt 
het bewustzijn groter). 

1 Ja Korte 
termijn 

3. Het management en de 
medewerkers zijn zich 
niet voldoende bewust 
van de intensiviteit en 
complexiteit van de 
ICT-systemen die ge-
paard gaan met zware 
hardware en software 
resources; 

 Betrokkenen bewust ma-
ken van intensiviteit en 
complexiteit van de ICT-
systemen door middel 
van werkoverleg, bij-
scholing of sessies.  

 Tijdens werkoverleg, bij-
scholing of sessies ken-
baar maken hoe essen-
tieel ICT aan het worden 
is. 

1 Ja Middellange 
termijn 

4. Het management en de 
medewerkers zijn zich 
niet voldoende bewust 
van de groei van de in-

 Sessies organiseren 
waarbij duidelijk wordt 
aangegeven hoe belang-
rijk informatieverwer-

1 Ja Korte 
termijn 
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formatie die dagelijks 
verwerkt wordt in de 
ICT-systemen; 

king is binnen de ICT. 
 Het opvoeren van de be-

wustwording t.a.v. infor-
matieverwerking 

5. Er is onvoldoende af-
stemming tussen 
management en mede-
werkers; 

 Betere afspraken maken 
en/of creëren, procedures 
en protocollen vastleg-
gen tussen de betrokke-
nen 

 Werkoverleg tussen be-
trokkenen opvoeren en 
monitoren. 

1 Ja Korte 
termijn 

6. Een grote groep van de 
medewerkers van het 
AZP beschikt niet over 
voldoende basiscompu-
terkennis en -vaardig-
heden; 

Het AZP moet ervoor zorg 
dragen dat betrokkenen de 
nodige basiskennis m.b.t. 
computergebruik wordt bij-
gebracht. 

1 Ja Korte 
termijn 

7. De ICT-netwerkinfra-
structuur is niet overal 
stabiel, gelet op bepaal-
de strategische locaties; 

 Onstabiele ICT-net-
werkinfrastructuurloca-
ties inventariseren en in 
kaart brengen. 

 Het in kaart brengen van 
deze locaties en een stra-
tegisch plan van aanpak 
uitzetten om vervolgens 
tot een verbetering te 
komen. 

1 Ja Korte 
termijn 

8. Het gebrek aan ICT-
beleid; 

Het implementeren van stan-
daardisatie en een aanvang 
maken met het bedenken, 
aanpassen en opstellen van 
het ICT-beleid op bepaalde 
vlakken in samenwerking 
met het management. 

1 Ja Korte 
termijn 

9. Het gebrek aan ICT -
kader met name ICT-
specialisaties; 

 In samenspraak met het 
AZP het ICT-personeel 
stimuleren om bij trai-
ningen en/of cursussen 
mee te doen om zich ver-
der te specialiseren in 
zowel medische als rele-
vante ICT-specialisaties. 

 Eventueel kader aantrek-
ken. 

1 Ja Korte 
termijn 

10. Gebrek aan Service 
Level Agreements ( af-
spraken tussen leveran-
ciers en AZP); 

 Navraag doen naar het 
bestaan van  Service 
Level Agreements. 

 Met de betrokkenen 
brainstormen om ver-
volgens goede SLA’s te 

1 Ja Korte 
termijn 
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Deze risico’s dienen als leidraad om na te gaan of de beoogde uitbreiding en verbetering van de 

ICT-infrastructuur technisch of financieel haalbaar zijn voor de ICT-netwerkinfrastructuur van het 

AZP. Deze haalbaarheid moet de inzichten van het management van het AZP vergroten waar-door 

dat op zijn beurt samen met de medewerkers efficiënter kan plannen. 

 

5.5 Technische haalbaarheid 

Bij uitbreiding en verbetering van een ICT-netwerkinfrastructuur is het belangrijk om te weten of de 

voorstellen technisch haalbaar zijn. De technische haalbaarheid van hardware wordt in 5.5.1 

beschreven. Zo ook is er een haalbaarheidsonderzoek verricht op software, kennis en ervaring. Deze 

zaken worden in 5.5.2 en 5.5.3 beschreven. 

De hoofdbronnen gebruikt in deze subparagraaf zijn: interviews met collega’s: dhr. M. Laemers, 

dhr. P. Uiterloo en dhr. R. Lamur. 

 

De technische haalbaarheid kent enkele zaken waarmee rekening gehouden moet worden, t.w.: 

 de toepassing van hardware en software  

 de ervaring en kennis van het IT- team. 

 

5.5.1 Hardware 

De aanwezige hardware binnen het huidige serverpark kan nog uitgebreid en verbeterd worden. 

. Om het huidige serverpark om te zetten in een volwaardige datacenter moet er een nieuw ont-werp 

gemaakt worden. Om zo een ontwerp te maken zijn de volgende zaken nodig: 

 ICT- standaarden t.b.v. administratieve en medische ICT-netwerkinfrastructuur; 

 Speciale servers voor het faciliteren van zware databases en applicaties; 

 Back-upsysteem t.w.: 

sluiten. 
11. Geen vastgestelde ICT-

visie aanwezig. 
De betrokkenen moeten dit 
nog gaan formuleren. Er kan 
hier nog geen adequate 
maatregel getroffen worden. 

1 Ja Korte 
termijn 

12. Bij uitval van een 
component binnen een 
cruciaal systeem kan 
dit niet onmiddellijk 
vervangen worden. 

Reserve ICT- componenten 
in voorraad houden. 

1 Ja  Middel- 
lange 
termijn. 
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o Databack-up; 

o Stroomvoorziening; 

o Hardwareback-up; 

 Opslagcapaciteit van minimaal 10Tb8 voor de verschillende informatiesystemen, opslag-

apparaten of servers. Op basis van al de informatiesystemen en informatiebehoefte is er een 

ruwe schatting gemaakt voor de nodige opslagcapaciteit. De uitbreiding kan ge-faseerd 

geschieden, namelijk in vijf fasen. Voor elke fase geldt een uitbreiding van mini-maal 2Tb 

aan opslagcapaciteit. 

 

Bij de implementatie van zo een nieuw ontwerp zal blijken wat de juiste apparatuur en techni-sche 

specificaties zullen zijn. 

 

5.5.2 Software 

Het goed functioneren van software gaat gepaard met de juiste hardware. Deze hardware moet 

voldoen aan de minimale vereisten van de software. 

 

5.5.3 Ervaring en kennis 

Zoals eerder aangegeven bestaat de ICT-afdeling uit tien medewerkers ( inclusief de ICT-manager). 

Er zijn momenteel vijf service-officers9, twee systeembeheerders, twee applicatiebe-heerders en één 

ICT-manager. De ICT-afdeling is een vrij jong team, waar eenieder over eigen competenties 

beschikt. Voor de implementatie van een eventuele nieuw ontwerp van de ICT-net-

werkinfrastructuur is bijscholing van de ICT-medewerkers en ondersteuning van de leveranciers van 

belang. Verder is het belangrijk om roulatie, daar waar mogelijk, in te voeren zodat de 

dienstverlening niet stopt bij de afwezigheid van één persoon ( vb. twee systeem- en twee appli-

catiebeheerders zijn niet voldoende). Zo alleen kan het traject van uitbreiding en verbetering in 

goede banen geleid worden. Zo ook moet er een specifiek Human Resource Development -beleid 

t.b.v. de ICT-medewerkers i.s.m. Human Resource Management opgesteld worden. 

 

 

 
                                                
8http://www.whatsabyte.com/ 
9 ICT-medewerkers die bezighouden met de service, oplossen, afhandelen en onderhoud van basis hardware n software 
foutmeldingen. 
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5.6 Financiële haalbaarheid 

Zoals eerder de technische haalbaarheid is uitgewerkt in paragraaf 5.5, is het ook belangrijk om te 

weten hoe financieel haalbaar een project is. Bij de financiële haalbaarheid moet worden aan-

gegeven wat de uitbreidings- en verbeteringskosten zullen zijn en wat het project zal opleveren. In 

5.6.1 wordt het project van investering binnen het AZP in grote lijnen beschreven. In 5.6.2. wordt 

de kosten-batenanalyse beschreven  

 

5.6.1 Algemeen 

Het AZP kent verschillende soorten investeringen, t.w.:  

 Investeringen die te maken hebben met duurzame goederen. ( meubilair, medische 

apparatuur, transportmiddelen, randapparatuur). 

 Investeringen die te maken hebben met onderhoud. ( renovatie van gebouwen, terrein, in-

frastructuur). 

 

Op basis van projectdossiers worden investeringen opgemaakt. Dit is een procedure binnen het 

AZP. Deze projecten worden dan in financiële zin omgezet hetgeen moet leiden tot het reserveren 

van financiële middelen. Zo worden voorzieningen getroffen en voorbereidingen gedaan om tot een 

investering te komen. Het AZP maakt gebruikt van de lineaire afschrijvingsmethode. De 

afschrijvingskosten worden berekend aan de hand van jaarlijkse investeringen. Voor ICT-materiaal 

geldt een investeringsmethode van drie jaren met afschrijvingspercentage van 33.3 %. 

 

Investeren in duurzame goederen en in onderhoud leveren elk andere baten op. Voor het investeren 

in duurzame goederen of onderhoud bij het AZP kunnen de volgende afwegingen in acht worden 

genomen. 

1. Beheer en exploitatie: het zelf beheren van het ICT-netwerk en de servers. Bijvoorbeeld als 

het AZP een externe kracht inhuurt tegen betaling van een x-bedrag kan dit op termijn meer 

kosten dan wanneer het AZP zijn eigen mensen traint, bindingscontracten met die mensen 

sluit en eigen beheer op een goedkope manier voert.  

2. Budgetvaststelling: het management moet in staat zijn om een bepaald budget gefaseerd vast 

te stellen om deze uitbreiding/verbetering te kunnen betalen. Als dat er niet is dan houdt het 

op. 
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3. Standaardisatie: Streven naar het bieden van topklinische zorg door gebruik te maken van 

ICT- hulpmiddelen. Om dit te kunnen doen zijn er standaarden nodig voor bestaande en 

toekomstige systemen. Voorwaarde is dat de harde ICT-infrastructuur deze moet kunnen 

ondersteunen. Omdat AZP hiernaar streeft, moet er zeker een verbetering komen in de harde 

ICT- infrastructuur.  

 

ROI 

Het Return on investment is de financiële kant van elke investering. Het rendement wordt vaak 

genoeg ook uitgedrukt in percentages van het geïnvesteerde bedrag en/of in het geïnvesteerde 

project. Hiervoor kan het uiteengezette ROI ingezet worden. Het rendement kan ontstaan als gevolg 

van effectiever en efficiënter gebruik van de productiemiddelen en de bijkomende voordelen van 

bijv. meer opbrengsten en lagere kosten; dezelfde inkomsten komen beschikbaar en verhoging van 

de productiviteit van arbeid. 

 

Zoals in elke organisatie het geval is, heeft het AZP ook rekenmodellen voor investeringen. In het 

AZP wordt dit berekend op basis van de totale omzet, kosten en investeringen. Om een voorbeeld 

aan te geven: als men gaat investeren in het renoveren van gebouwen, dan valt dit onder een 

verzamel- of globaal rekenmodel van gebouwen en als het hier om een uitbreiding of aanschaf van 

een ICT-middel gaat, dan valt dit onder een verzamel- of globaal rekenmodel van randapparatuur. 

Het is daarom van belang om vanuit het perspectief van de organisaties een gezamenlijke 

strategische planning te maken om zo op lange termijn de businessdoelen te bereiken. Gezamenlijke 

en strategische planning bevordert de effectiviteit en efficiëntie van de wijze hoe de optimale 

prestaties van de businessdoelen bereikt worden. Dit geschiedt middels een goed uitgevoerd 

managementbeleid om zo verantwoording en zakelijke groei te kunnen stimuleren. 

Deze zaken worden vervat in een Corporate Information Planning. Corporate Information Planning 

kan geschreven worden door een stuurgroep/commissie of er kan ook een consultant ingehuurd 

worden om zo beleid te schrijven. 

Om toch een indicatie te kunnen geven van wat het ROI zal zijn zal het rendement berekend worden 

op basis van het ROI rekenmodel. 
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Investeringen leveren kosten en baten op. 

 

Kosten 

Op grond van de uitbreidings- en verbeteringsinvestering worden de kosten vastgesteld. De aan-

koop van het ICT-materiaal (software en softwarelicenties, hardware, support, onderhoud, aan-

kopen, afschrijving) zal hier voor het AZP van belang zijn om te kunnen voldoen aan de aanbe-

stedingsregels. Belangrijk is wel dat aandacht wordt besteed aan efficiëntie, kwaliteit, snelheid, 

duurzaamheid, schaalbaarheid en het onderhoud van de ICT-systemen. 

 

Baten  

De baten kunnen gezocht worden in de ICT-kennis en ICT-netwerkinfrastructuur z.a. de tijd die 

vrijkomt om analyses, onderzoekingen te doen op alle fronten die te maken hebben met ICT en de 

snelle en betrouwbare manier van informatie-uitwisseling tussen de verschillende systemen. 

Doordat de efficiëntie, kwaliteit, snelheid, duurzaamheid, schaalbaarheid en het onderhoud in 

zekere mate wordt uitgebreid en verbeterd kan dit ook leiden tot niet-kwantificeerbare baten zoals 

een hogere moraal bij het personeel, verandering in businessprocessen, het kunnen documenteren 

van businessprocessen en transparant managementbeleid. Verder kan dit ook leiden tot een betere 

dienstverlening z.a. facilitering van bepaalde specialisaties om de topklinische zorg verder omhoog 

te stuwen met het gevolg groter patiëntenaanbod en betere samenwerking met andere grotere 

ziekenhuizen qua standaarden z.a. het hanteren van dezelfde medische procedure bij een operatie, 

invoeren van medische gegevens, werkwijze.  

De kosten- en batenanalyse is gebaseerd op het doorlopen van een uitbreidings- en 

verbeteringsproces binnen de ICT-netwerkinfrastructuur. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het AZP 

de uitbreidingen en verbeteringen nodig heeft. Alvorens er uitbreidingen en verbeteringen 

voorgesteld worden, zijn er mogelijkheden gecreëerd om onderzoekingen en analyses te doen en uit 

te voeren. Op basis van deze feiten is gekeken naar de beschikbare middelen. Om een keus te 

kunnen maken uit deze beschikbare middelen is gelet op prijs, mogelijkheden, support 

(ondersteuning) en de compatibiliteit met de bestaande ICT-systemen. Er is gekozen voor aanschaf 

van software, hardware en standaardisatieproces. Bij de kosten- en batenanalyse is er gebruikt is 

sprake van indicatieve kosten- en batenkosten plaatje. Bij de daadwerkelijke implementatie zal 

aangegeven worden wat de werkelijke kosten en baten zijn. 
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5.6.2  Kosten- en batenanalyse 

Onder de kosten wordt verstaan alles wat het additionele netto-inkomen verlaagd. De kosten 

kunnen eenmalig en terugkerend van aard zijn. De eenmalige kosten in fase 1 zijn: 

1. licentiekosten voor 2x Microsoft Windows 2008 R2 Enterprise Edition ( 2 x US$ 800,00) 

2. licentiekosten voor 200 McAfee antivirusprogramma ( 200 a US$ 25,00) 

3. kosten voor training en begeleiding ( 500 uren a US$ 50,00) 

4. support (18% van de licentiekosten) 

5. de prijs van de nieuwe (2x) servers en SAN (2x US$12.000,00 en US$12.000,00) 

6. de prijs van 1 netwerkswitch ( US$24.000,00) 

7. de prijs voor standaardisatie ( 7 secties standaarden a US$ 1000,00) 
 

De terugkerende kosten zijn: 

1. support 

2. licentiekosten 

 

Zoals eerder aangegeven in subparagraaf 5.6.2 ziet de ICT-kostenplaatje alsvolgt uit: 

1. Kostenplaatje fase 1: US$ 98.888,00 = SRD 331.274,80 ( US$ 1 = SRD 3,35) 

 
Onder baten wordt verstaan alles wat het additionele netto-inkomen verhoogd. De baten kunnen 

ook zijn verminderde kosten. In het geval van het AZP kunnen de volgende zaken worden ge-

rekend tot de baten:  

1. De tijd die vrijkomt om analyses, onderzoekingen te doen op alle fronten binnen de ICT; 

2. De snelle en betrouwbare manier van informatie-uitwisseling tussen de verschillende sys-

temen; 

3. Andere niet-kwantificeerbare baten zoals een hogere moraal bij het personeel, verande-ring 

in businessprocessen, het kunnen documenteren van businessprocessen, transparant 

managementbeleid; 

4. Betere dienstverlening z.a. facilitering van bepaalde specialisaties om de topklinische zorg 

verder omhoog te stuwen met als gevolg groter patiëntenaanbod; 

5. Betere samenwerking met andere grotere ziekenhuizen qua standaarden z.a. het hanteren van 

dezelfde medische procedure bij een operatie, invoeren van medische gegevens, werkwijze. 
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Het kwantificeren van deze baten kan het beste gespiegeld worden aan de efficiëntie, kwaliteit, 

snelheid, duurzaamheid, beschikbaarheid en schaalbaarheid van de ICT-systemen. Dit betekent dat 

gekeken moet worden naar de kosten die gemaakt zouden worden bij afwezigheid van de 

voorgestelde software, hardware en standaardisatieproces, de zogenaamde without-situatie. Deze 

baten treden pas op in jaar t+1. 

Het gaat hier om tijdwinst welke uitgedrukt wordt in besparing van arbeidskosten. Zoals eerder 

aangegeven spelen zaken als efficiëntie, kwaliteit, snelheid, duurzaamheid, beschikbaarheid en 

schaalbaarheid een belangrijke rol bij het afhandelen van administratie- en medische processen. 

Er is in dit geval uitgegaan van het opvragen van een openstaande factuur van de patiënten vanuit de 

afdeling debiteuren, zodat deze van de patiënten geïnd kan worden. Het produceren van zo een 

openstaande factuur duurt een maand lang. Vanaf het moment doorloopt zo een patiënt de SEH, 

röntgen, laboratorium, opname, medische registratie, patiënten registratie, facturering en vervolgens 

het debiteuren afdeling. Samen komt dat op 15 personen die in 31 dagen werken aan de openstaande 

facturen. Uitgaande van het feit met de implementatie van de verbetering en uitbreiding een 

vermindering optreedt in aantal dagen, waarbij de benodigde tijd van de openstaande facturen gaat 

van 31 naar 5 werkdagen, komt dat op een totale besparing van 26 dagen. Het salaris van 15 

personen is verschillend. Voor de eerste groep is uitgegaan van SRD 3300,00 per maand, voor de 

tweede groep SRD 2400,00 per maand en de derde groep SRD 1800,00 per maand. Van elke groep 

is het salaris op dagbasis berekend. Stel groep 1 werkt nou 2 dagen, groep 2 ook 2 dagen en groep 3 

1 dag dan wordt de reductie (365 * 110)/2 + (365 * 80)/2 + (365 * 60) /1 = SRD 20.075,00 + SRD 

14.600,00 + SRD 21.900,00 = SRD 56.575,00 

 

5.6.3 Kosten- en batenanalyse voor rendabiliteitsberekening 

Cash outflow (zie tabel 9): Investering in vast kapitaal (uitgaven aan consultancy studies, machines 

en tools dus alle financiële middelen voor de inrichting van het project en werkkapitaal (financiële 

middelen voor het draaien van het project dus permanent beschikbaar kapitaal en wel gedurende de 

gehele levensduur van het project en die ook vrijkomen na beëindigen van het project). In het geval 

van het AZP is de cash outflow de investering in de uitbreiding en verbetering van hardware en 

software, de huur van consultancy, licentiekosten en training, support en hardware. 

 

Cash inflow: zijn de lopende opbrengsten cash quo de baten van het project. In dit geval zijn dat de 

besparingen op de arbeidskosten en andere niet-kwantificeerbare baten. 
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Tabel 9: Kosten- en batenanalyse voor rendabiliteitsberekening 

 

Conclusie: de cumulatieve cashflow (zijnde de som tussen de jaarlijkse cashflow voor twee 

opeenvolgende jaren resp. jaar t en jaar t+1) geeft aan dat gedurende jaar 5 het project zijn initiële 

investering heeft terugverdiend. Op basis hiervan is de conclusie dat het project een positieve 

rendabiliteit vertoont. 

Echter is het geen goede weergave van de rendabiliteit, omdat kosten en baten van verschillende 

perioden met elkaar zijn vergeleken dus het moet worden uitgedrukt in contante waarde, met andere 

woorden de kosten en baten moeten worden verdisconteerd. De mintekens geven aan dat er een 

financieel tekort is in het project welke dus gefinancierd moet worden. 

 

5.6.4 Kosten- en batenanalyse voor liquiditeitsberekening 

Om een analyse van de liquiditeitspositie te maken moeten de financiële operaties in de cash flow 

worden opgenomen. Deze zijn in dit geval de cash inflow posten zoals: leningen en de cash outflow 

posten zoals: de rente en terugbetaling. Stel, dat het AZP dat geld moet gaan lenen om deze 

investeringen te plegen met een rente van 15% per jaar en de aflossing van de hoofdsom in zijn 

geheel aan het eind van het project moet doen. Dit betekent dat in jaar 0 de cumulatieve cashflow 

dan 0 is. De totaal cumulatieve cashflow geeft de liquiditeitspositie van het project aan.  



59 
Informatie- en communicatietechnologie: Netwerk en applicatiebeheer 
Een assessment van de toepassing van ICT-systemen in de huidige ICT-netwerkinfrastructuur bij het 
Academisch Ziekenhuis Paramaribo 
 

 
 

 
 
 

Tabel 10: Kosten- en batenanalyse voor liquiditeitsberekening  

 

Conclusie: de cumulatieve cashflow is voor alle jaren positief wat aanduidt dat het project 

gedurende deze periode over voldoende liquide middelen beschikt. Strikt genomen kan de lening in 

het 4e jaar in zijn geheel zijn terugbetaald. 

 

5.6.5 Kosten- en batenanalyse voor ROI-uitspraak 

Om een uitspraak te kunnen doen met betrekking tot de Return on Investment oftewel de financiële 

haalbaarheid in zijn algemeen moeten de kosten en baten verdisconteerd worden. Daarom moeten 

bij een vergelijking de kosten en baten verdisconteerd worden. Het discontopercentage van 15% is 

het gemiddelde percentage welke het AZP bij particuliere banken zou kunnen krijgen. 
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Tabel 11: Kosten- en batenanalyse voor ROI-uitspraak 

 

 
 

In figuur 8 wordt de ROI grafisch weergegeven. 

 
 

Figuur 8: Grafische weergave van ROI 
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Conclusie: Een manier van het uitdrukken van ROI is het aangeven van de terugverdientijd welke 

in jaren wordt uitgedrukt. Opgemerkt wordt dat de terugbetaling is 4,01 jaren en dat is 4 jaar en 

ongeveer 1,2 maanden. Dit betekent dat de investering van SRD 331.274,80 in precies 4,01 jaren 

terugverdiend wordt en vanaf dat jaar het project rendabel begint te worden. In de grafiek is dat het 

punt waar de grafiek van de totaal cumulatief verdisconteerde cashflow de x-as snijdt ( de 

horizontale as waar het aantal jaren is uitgezet ). 

 

 

 



62 
Informatie- en communicatietechnologie: Netwerk en applicatiebeheer 
Een assessment van de toepassing van ICT-systemen in de huidige ICT-netwerkinfrastructuur bij het 
Academisch Ziekenhuis Paramaribo 
 

 
 

 
 
 

5.7  Roadmap naar de gewenste situatie 

    

 

 

 
Figuur 9: Roadmap situatie 

 

De roadmap zal in fasen weergegeven worden t.w., 

1. Fase 1: Assessment 

Binnen dit traject zal er een compleet assessment van de ICT-netwerkinfrastructuur van het 

AZP plaatsvinden door een ICT-medewerker. Dit in het kader van een afstudeeropdracht. Dit 

assessment geschiedt in drie fasen t.w., netwerkinfrastructuurassessment, con-

figuratieassessment en maturity level10 assessment. 

2. Fase 2: Rapportage 

Binnen dit traject wordt alles wat in kaart is gebracht verwerkt in een rapport dat moet lei-den 

tot een adviesrapport.  

3. Fase 3: Presentatie en voorstellen doen, goedkeuring van de verbeter- en 

uitbreidingsvoorstellen aanvragen. 

Binnen dit traject worden de zaken die in kaart waren gebracht, de voorstellen en goed-

keuring besproken. 

4. Fase 4: Implementatieplan 

In dit traject moet de uiteenzetting plaatsvinden van het implementatieplan. Hier moet dui-

delijk zijn wat de te ondernemen acties zijn t.a.v. actiepunten en wie verantwoordelijk wordt 

gesteld. 

5. Fase 5: Testen 

In dit traject moet bekeken worden hoe haalbaar de voorstellen zijn en hoe deze verder be-

geleid worden tot uitvoering van de voorstellen. 

6. Fase 6: Uitvoering 

In dit traject moet de uitvoering plaatsvinden van de geplande projecten. 

 

 

                                                
10 Volwassenheidsniveau 

As Is To Be Roadmap 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN  

De volgende conclusies kunnen getrokken worden: 

1. Het netwerk is een samenstel van verschillende medische, administratieve systemen met 

de bijbehorende netwerken waarbij er nog geen duidelijke standaard wordt ge-volgd en 

elk afzonderlijk deel op het eigen informatiesysteem is ingericht. De ICT-

netwerkinfrastructuur is niet helemaal schaalbaar, omdat sommige van de informatie-

systemen niet flexibel genoeg zijn bij een eventuele hardware-uitbreiding en omge-

keerd. 

2. De ICT-netwerkinfrastructuur van het AZP moet voldoen aan de HIPAA- standaar-den 

en ePAP- criteria. Deze zijn de basiscriteria en standaarden die het AZP nodig zal 

hebben bij accreditatieprocessen en het ontwikkelen van efficiëntere zorgprocessen gelet 

op het academische karakter van het AZP. 

3. Op grond van dit assessment kan gesteld worden dat uitbreiding of verbetering nodig is 

in het ICT-netwerkinfrastructuur van het AZP, omdat: 

a. het management van AZP zich bewust is van de groei van de ICT binnen het 

AZP;  

b. op basis van het ontbreken van de standaarden en de vereisten van de verschil-

lende informatiesystemen en toepassingen gesteld kan worden dat er aspecten 

aanwezig zijn om te werken naar een uitbreidings-, verbeterings- en standaar-

disatieproces. 

c. er wel kader  is in de organisatie dat  het in zekere mate mogelijk maakt om  

projectgroepen samen te stellen om de uitbreidingen en verbeteringen te bege-

leiden. 

d. de volwassenheidsniveau van de ICT-netwerkinfrastructuur van het AZP is 

volgens de Balanced scorecard: gemiddeld op niveau 2 en volgens het 

Manageability Maturity Model: niveau 1. 

e. de kennis, expertise en ervaring om te standaardiseren en/of uit te breiden en te 

verbeteren in onvoldoende mate aanwezig zijn. 

4. De kosten voor het standaardisatieproces en voor de uitbreiding en verbetering van de 

ICT-netwerkinfrastructuur zijn geschat op ongeveer US$ 100.000,00 
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5. Binnen AZP worden de investeringen berekend op basis van de totale omzet, kosten en 

investeringen, dus er is voor ICT-middelen geen individueel rekenmodel. De investering 

in ICT-netwerkinfrastructuur wordt in precies 4,01 jaren terugverdiend en vanaf dat jaar 

begint het project rendabel te worden. 

6. De toegevoegde waarden bij de verbeterings- en uitbreidingsvoorstellen zullen zijn: 

a. Efficiënter en gestructureerd functioneren van de ICT-systemen in de ICT-

netwerkinfrastructuur. 

b. De kwaliteit, snelheid, duurzaamheid, schaalbaarheid en het onderhoud van de 

ICT-systemen kunnen op termijn beter worden. 

 

De aanbevelingen zijn: 

1. Het AZP moet werken aan ICT-netwerkinfrastructuur om aan de vastgestelde ICT-criteria te 

kunnen voldoen. De HIPAA- standaarden en E-Prescribing Criteria (ePAP) for The 

HEALTHCARE INDUSTRY kunnen als leidraad gebruikt worden. 

2. Het AZP moet projectgroepen in het leven roepen welke aangestuurd worden door een 

commissie. Deze commissie moet middels beleid ervoor zorgen dat een van de criteria is 

vastgesteld, gefinaliseerd en geïmplementeerd kan worden. 

3. Als deze zaken zoals weergegeven in punt 2 in orde zijn, kan de operationele uitvoering 

plaatsvinden. (met name het vervangen/upgraden van netwerkcomponenten, datacenter 

gerelateerde infrastructuur z.a. switches, firewalls, backbones, datacenters, NAS, SAN etc.) 

4. Ontbrekende kennis en ervaring moeten ingehuurd worden waarbij de ICT-afdeling ook 

bijgeschoold kan worden. Bijscholing moet verplicht gesteld worden, aangezien het beheer 

van de ICT-netwerkinfrastructuur onder de ICT-afdeling van het AZP valt.  

5. De aanwezige hardware zal op middellange termijn vervangen moeten worden om te kunnen 

voldoen aan de vastgestelde criteria( eisen van de informatiesystemen). 

6. Er moet een stuurgroep/commissie in het leven geroepen worden om een Corporate In-

formation Planning te schrijven of een aanzet te geven door deze stuurgroep/commissie om 

die te laten schrijven door een consultant. De Corporate Information Planning is bedoeld om 

de ICT-planning te voorzien van specifieke doelstellingen. Zo een ICT-planning dient 

overeen te komen met de business, de doelstellingen, de strategische planning en de 

toegevoegde waarde of inzet van de ICT. Dit kan het uitvoerend managementbe-leid 

stimuleren tot verantwoording en zakelijke groei. 
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7. Er moeten financiële middelen en mensen voor de werkgroepen beschikbaar gesteld wor-

den. Verder wordt voorgesteld of aanbevolen om de uitbreiding en verbetering van de ICT-

netwerkinfrastructuur gefaseerd te laten geschieden. 
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Bijlage 1  ePAP criteria 

Voor het assessment is er gebruikgemaakt van ePAP criteria. De normen hierin zijn 
in het Engels verwoord en om de juistheid van de normen te waarborgen, is er niet 
getracht de normen te vertalen naar het Nederlands. 

 

ELECTRONIC HEALTHCARE NETWORK 

ACCREDITATION COMMISSION 

(EHNAC) 

E-Prescribing Criteria 

 

 

(ePAP) 

For The 

HEALTHCARE INDUSTRY 

Version 6.4 

Released: January 2013 

Lee Barrett, Executive Director 

For additional information see the EHNAC Web Site 

http://www.EHNAC.org/ 
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© Copyright 2013 Electronic Healthcare Network Accreditation Commission 
(EHNAC).  All rights reserved. 

Prefatory Notes: 

If a criterion is marked with [MANDATORY] it must be addressed in the self 

assessment.  Any MANDATORY criteria that are not fully completed will cause the 

candidate to FAIL the entire site review. 

 

Please refer to EHNAC’s Glossary of Terms for definitions of any unfamiliar terms 

referenced throughout this document. The Glossary of Terms is located at 

http://ehnac.org/glossary. 

 

Site Review Note:  EHNAC realizes that some of the supporting documentation 

might not be able to be included in the Self assessment for many reasons.  If you 

deem this to be the case, clearly indicate what your supporting documentation is, why 

you are not including it in yourself assessment and how you will demonstrate it 

during the on-site review with the site reviewer. Please note that your organization 

may need to compensate EHNAC for an additional site visit, if the  time required to 

review the documents exceeds one day. 
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SECTION I: INTRODUCTION TO CANDIDATE ENVIRONMENT 

Accredited companies must provide a diagram or a spreadsheet identifying where the 

organization's PHI is created, received, maintained or transmitted. 

  

I. A. PHI Flow 

I.A.1 [MANDATORY] Candidate must provide a diagram or spreadsheet listing all. 

Essential Function sites including their name, address, relationship to the entity under 

review, and the functions performed. 

  

SECTION II: PRIVACY AND CONFIDENTIALITY 

Accredited companies must have appropriate administrative, technical and physical 

policies and procedures to ensure the integrity and confidentiality of protected 

healthcare information. These policies and procedures must protect against any 

anticipated threats or hazards to the security or integrity of such information.  As a 

practical matter, the required level of security is intended to be commensurate with 

the attendant risks. 

 

II. A. Measures to Ensure Data Privacy and Confidentiality 

II.A.1 [MANDATORY] Candidate must have policies to protect against disclosure of 

PHI. 

 

II.A.2  Candidate must have policies and procedures in place to ensure continuing 

compliance with data security policies, including secure methods of access to and 

transmission of data. 

 

II.A.3 Candidate must limit the use, disclosure, or request of PHI, to the extent 

practicable, to a limited data set or, if needed, to the minimum necessary to 
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accomplish the intended purpose of such use, disclosure, or request. HITECH 

§13405(b)(1)(A); 45 C.F.R. §164.502(b) 

 

II.A.4 Candidate must refrain from selling or otherwise using PHI in such a way as to 

violate privacy or confidentiality. 

 

II.A.5  [MANDATORY] Candidate must utilize strong encryption, user 

authentication, message integrity, and support for non-repudiation as security 

measures in compliance with any legislation requiring it. 

HITECH § 13402(h); 45 C.F.R. §§ 164.312(a)(2)(iv), 164.312 (e)(2)(ii) 

 

II.A.6  Candidate must use effective controls and implement procedures for guarding 

against, detecting, and reporting malicious software. 

45 C.F.R. § 164.308(a)(5)(ii)(B) 

 

II.A.7 [MANDATORY] Candidate must maintain a list of all individuals, 

contractors, and business associates with access to Electronic PHI.45 CFR §§ 

164.530(c) 

 

II.A.8 [MANDATORY] Candidate must have policies in place that prohibit 

individuals from storing unencrypted PHI on personal computers, consumer devices, 

and removable storage media. 45 CFR §§ 164.530(c) 

 

II.A.9 Candidate must demonstrate that appropriate security is in place for wireless 

networks to protect the privacy of data during transmission and in storage. 
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II.A.10 Candidate must demonstrate that configuration standards are in place that 

include patch management for systems which store, transmit, or access Electronic 

PHI, including workstations. 

 

II.A.11 Candidate must implement a security measure to ensure that electronically 

transmitted PHI is not improperly modified without detection. 

45 C.F.R. § 164.312(e)(2)(i) 

 

II.A.12 [MANDATORY] Candidate must implement policies and procedures to 

ensure compliance with applicable requirements of the HIPAA Privacy and Security 

Rules. 

  

SECTION III: TECHNICAL PERFORMANCE 

Accredited companies must provide their customers with the capability to 

communicate messages and records electronically (e.g. Electronic Data Interchange) 

through compliance with the technical performance criteria in this section. 

 

III. A. Transmission Timeliness 

III.A.1 Candidate must be able to receive and send responses, or forward real-time 

transactions within an average of 2-5 seconds for at least 99% of the transactions sent 

or received. 

 

III.A.2 Candidate must be able to notify the sender of a failure to deliver a fax 

prescription within 30 minutes of transmission for 97% of the fax failures. 
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III. B. Timeliness of Transaction Processing 

III.B.1 Candidate must contribute no more than an average of 5 seconds to the time 

that elapses between the network/aggregator’s receipt of the original transaction and 

the network/aggregator’s release of the response back to the submitter. 

 

III. C. Accuracy and Validation 

III.C.1 Candidate must deliver 100% of rejects and unknown transaction errors.  

Error transactions need to include the source of the problem for resolution. 

 

III.C.2 Candidate must provide documentation of 99% acceptance rate into a 

Trading Partner’s system. 

 

III. D. System Availability 

III.D.1 Candidate must have a minimum system availability that assures system 

access for 99% of contracted and/or advertised hours during normal (non-emergency) 

operations. 

 

III.D.2 Candidate must have a network IT infrastructure or systems that sufficiently 

guards against service interruptions. 

  

III. E. Compliance with Industry Standards 

III.E.1 Candidate must have the capability to handle generally accepted industry 

standard formats, e.g. NCPDP, X12, HL7, for new prescriptions and renewals and 

support additional standards as they are adopted by the industry. 

 

III.E.2 [MANDATORY] Candidate must support the following NCPDP SCRIPT 

Standards between prescribers and dispensers when performing these functions: 
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 New prescription transaction (Required) 

 Prescription refill request and response transactions (Required) 

 Prescription change request and response transactions (Optional) 

 Cancel prescription request and response transactions (Optional) 

 The following ancillary messaging and administrative transactions: 

o Get message transaction (Optional) 

o Status response transaction (Required) 

o Error response transaction (Required) 

o Verification transaction (Required) 

o Password change transaction (Optional) 

 

III.E.3 Candidate must notify trading partners regarding critical service outages 

outside the standard maintenance schedule prior to the planned outages. 

 

III.E.4 Candidate must while acting as an aggregator NOT encourage/influence 

prescribing decisions that exceed formulary, benefit, or any other treatment-based 

information as a fundamental concept of the organization. 

 

III.E.5 Candidate must while acting as an aggregator prohibit obtrusive ads which 

includes pop-up messaging by all parties to physicians during patient prescribing. 

Small text links to manufactures are acceptable. 

 

III.E.6 Candidate must have an established implementation plan for compliance with 

all applicable federal and state regulations. 

 

III.E.7 [MANDATORY] Candidate must support industry dispensing terminology 

standards used by dispensers in packaged drugs and clinical drugs. 
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III.E.8 [MANDATORY] Candidate must have an established business plan to 

support multiple prescriber identifiers, i.e., NPI, NCPDP Provider Identifier Number 

(HCIdea), DEA Number. 

   

III. F. Capacity Monitoring 

III.F.1 Candidate must have the ability to measure system capacity and have 

developed an on-going monitoring capability for that system capacity. 

 

III.F.2 Candidate must have a hardware capacity plan for handling peak load and 

expansion including a guarantee of 99.99% line availability. 

 

III.F.3 Candidate must have a server hardware capacity plan for handling peak load 

of 99% availability processing over the Internet. 

 

III. G. Auditing 

III.G.1 Candidate must provide a clear and accurate audit trail permitting tracking of 

all data transactions. 

 

III.G.2 Candidate must maintain audit trail for a minimum of seven years. Audit trail 

need not be immediately available but reasonably assessable. 

 

III. H. Storage and Retrieval 

III.H.1 Candidate must have one-day storage and retrieval capability for real-time 

transactions. 

III.H.2 [MANDATORY] Candidate must have a well-documented and sustainable 

process for recovering and restoring data and images to accommodate industry 

changes in transactions and architecture. 45 CFR §§ 164.308(a)(7)(ii)(B) 
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III. J. Internet 

III.J.1 [MANDATORY] Candidate must have a firewall configured to protect the 

system integrity. 

 

III.J.2 Candidate must ensure that internal databases cannot be modified directly 

through an external web site, unless modified securely by authenticated users. 

Otherwise, all modifications are to be made first to external databases (e.g. those kept 

on the web server) with appropriate integrity checks prior to synchronization with any 

internal database. 

  

III.J.3 Candidate must authenticate the trading partner sending or receiving 

healthcare data. 

 

III.J.4 Candidate must provide capacity and bandwidth adequate for business needs. 

Candidate must have a process in place to monitor Internet bandwidth and 

communication server performance daily. 

 

III.J.5 [MANDATORY] Candidate must have in place processes and procedures to 

monitor and/or block intrusion attempts or attacks from the Internet and provide 

alarms to appropriate personnel. 

 

III.J.6 Candidate must have documented procedures to respond to a successful 

intrusion or attack from the Internet within 2 hours of alarm generation or 

notification. 

III.J.7 [MANDATORY] Candidate must on at least a quarterly basis conduct threat 

and vulnerability assessments and have an improvement process based on the results 
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of those assessments. At least annually these assessments must be conducted through 

an independent third party. 

 

III.J.8 Candidate must have documented procedures to check public security web 

sites, Web O/S vendors, and web application vendors on at least a weekly basis to 

identify potential security weaknesses. Appropriate updates must be applied to 

eliminate or reduce known weaknesses. 

 

III.J.9 Candidate must have documented web server security configurations to 

protect the web server from attack or intrusion. 

 

III.J.10 Candidate must not have any file transfer servers configured to reside on a 

firewall in such a manner that the file transfer server may be able to be accessed 

through a port forwarding configuration through the firewall. 

  

SECTION IV: BUSINESS PRACTICES 

Accredited companies must have business practices that facilitate the maintenance of 

the technical performance Criteria and must exhibit truth-in-advertising , i.e., the 

company must actually be doing what it says it will do for customers. 

 

IV. A. Truth-In-Advertising 

IV.A.1 Candidate must meet their own published service levels. 

 

IV.A.2 Candidate must have policies and procedures to assure that any re-marketing 

agreements do not endanger compliance with the EHNAC Healthcare Network 

Accreditation Criteria. 
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IV. B. Trading Partner Relationships 

IV.B.1 Candidate must have policies and procedures that support vendor neutral and 

technology independent relationships with trading partner(s). 

 

IV.B.2 Candidate must have policies and procedures that allow for patient choice of 

pharmacy.  Choice cannot be determined by the PBM, plan, or any network. 

 

IV.B.3 Candidate must have open architecture so that any 

EMR/PMS/PBM/aggregator or other Hub can interface with them on a non-

proprietary basis or a proprietary standard if both parties agree. 

 

IV.B.4 Candidate must have policies to ensure that trading partners have reasonable 

and appropriate security policies in place and procedures in place for encryption, 

authentication, and integrity of healthcare transmissions. 

45 CFR §§ 164.312(a)(2)(iv) 

 

IV.B.5 Candidate must be current with all tax liabilities and have no tax liens. 

 

IV. C. Customer Service and Enrollment 

IV.C.1 Candidate must have documented response times and procedures appropriate 

to different levels of written and telephoned customer inquiries. 

  

IV.C.2 Candidate must have an acknowledgment system and a trading partner 

tracking system that documents response times and procedures that are appropriate to 

different levels of requests. 
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IV.C.3 Candidate must be able to acknowledge customer service inquiries from 

senders and receivers for new prescriptions, and acknowledge renewals within five 

minutes from receipt of inquiry. 

 

IV.C.4 Candidate must be able to acknowledge administrative customer service 

inquiries within eight minutes. 

 

IV.C.5 Candidate must respond with a plan of action to open customer service 

inquiries within two hours. 

 

IV.C.6 Candidate must resolve (mutually agreeable) 90% of written and telephone 

inquiries within 5 business days. 

 

IV.C.7 Candidate must have documented escalation procedures to follow the inquiry 

to completion. 

IV.C.8 Candidate must complete enrollment of all providers, including client 

registration and testing, for 95% of their customers within four weeks from initial 

request. 

 

SECTION V: RESOURCES 

Accredited companies must possess the physical, human and administrative resources 

necessary to maintain a high level of technical performance and business practices.  

These resources must include: plant and equipment facilities adequate to conduct the 

company's current and anticipated business volume; qualified professional and staff 

personnel; and professional development programs to keep up with changes in the 

industry. While resource-related Criteria are primarily expressed in terms of inputs, 
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they are required because of their basic role as guarantors of effective outcome 

performance. 

 

V. A. Physical Resources 

V.A.1 [MANDATORY] Candidate must have physical resources (including plant 

facilities and the relevant hardware and software) adequate for accomplishing the 

stated mission. 

 

V.A.2 Candidate must have formal facility expansion plans in place to anticipate 

increased growth. These plans should be reviewed at least annually. 

 

V.B. Personnel 

V.B.1 Candidate must have sufficient qualified personnel to perform all tasks 

associated with accomplishment of the stated mission. 

45 C.F.R. § 164.308 

 

V.B.2 Candidate must ensure that employees receive effective, relevant job training, 

and access to professional development opportunities necessary to remain current in 

knowledge and skills. 45 C.F.R. § 164.308 

 

V.B.3 [MANDATORY] Candidate must provide, at minimum, annual job training for 

all employees and contractors with access to PHI. This training must include breach 

reporting and notification, privacy, confidentiality, and security. 

45 C.F.R. § 164.308(a)(5)(i); HITECH § 13402 
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V.B.4 Candidate must maintain a list of individuals, down to the manager level, who 

are responsible for HIPAA compliance including the protection of Electronic PHI. 45 

C.F.R. § 164.308 

  

SECTION VI: SECURITY 

Accredited companies must comply with the applicable standards, implementation 

specifications, and requirements of the HIPAA Security Rule with respect to 

Electronic Protected Health Information (PHI). When applicable to them, accredited 

companies must comply with state information security statutes and rules (e.g., 

security breach notification laws).  

Accredited companies must: 

 Ensure the confidentiality, integrity, and availability of all Electronic PHI that 

the company creates, receives, maintains, or transmits; 

 Protect against any reasonably anticipated threats or hazards to the security or 

integrity of such information; 

 Protect against any reasonably anticipated uses or disclosures of such 

information that are not permitted by the HIPAA Privacy Rule; and 

 Ensure compliance with the HIPAA Security Rule by its Workforce. 

 Implement procedures to identify what individual state health care security 

statutes and rules may have application; conduct a gap analysis with HIPAA’s 

Security Rules and deploy the necessary systems to ensure compliance. 

 

VI. A. Organizational Requirements for Hybrid Entities 

VI.A.1 Candidate must have policies and procedures to ensure that its healthcare 

component protects PHI from another component within the candidate organization 

in accordance with the HIPAA Privacy and Security Rules. 45 C.F.R. § 164.105 
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VI.A.2 Candidate must document the designated health care components of any 

Hybrid Entity in accordance with the Security Rule. 45 C.F.R. § 164.105 

 

VI. B. Administrative Safeguards 

VI.B.1 [MANDATORY] Candidate must conduct an accurate and thorough 

assessment of the potential risks and vulnerabilities to the confidentiality, integrity, 

and availability of PHI held by the candidate. 45 C.F.R. § 164.308(a)(1)(ii)(A) 

 

VI.B.2 Candidate must implement an enforcement policy that will authorize the 

candidate to apply appropriate sanctions against Workforce members’ contractors, 

vendors and their employees who are not in compliance with the security policies and 

procedures of the candidate. 45 C.F.R. § 164.308(a)(1)(ii)(C) 

 

VI.B.3 Candidate must implement procedures to regularly review records of 

information system activity, such as audit logs, access reports, and security incident 

tracking reports and maintain/report discrepancies to the security officer for review. 

45 C.F.R §§ 164.308(a)(1)(ii)(D), 164.308(a)(5)(ii)(C) 

 

VI.B.4 Candidate must identify the privacy official and the security official, and 

those persons' backups, which are responsible for the development, implementation 

and enforcement of the policies and procedures required by the Privacy and Security 

Rules. These responsibilities must be documented, including a description of their 

responsibilities, and communicated internally. 45 C.F.R. § 164.308(a)(2) 

 

VI.B.5 Candidate must implement policies and procedures to ensure that all members 

of the candidate’s Workforce have access only to Electronic PHI necessary to 
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perform their work assignment and to prevent access to those Workforce members 

who do not have a need to access Electronic PHI. 45 C.F.R. § 164.308(a)(3) 

 

VI.B.6 Candidate must implement procedures to determine that the access of a 

Workforce member, vendor, contractor and their employees to Electronic PHI is 

appropriate and is limited to only that which is necessary to the performance of work 

duties. 45 C.F.R. § 164.308(a)(3)(ii)(B) 

 

VI.B.7 Candidate must implement termination procedures for withdrawing access to 

Electronic PHI when the employment of a Workforce member ends, the Workforce 

member’s duties no longer justify the need to access Electronic PHI, or as required by 

determinations made as specified in the previous criterion. 45 C.F.R. § 

164.308(a)(3)(ii)(C) 

 

VI.B.8 Candidate must implement appropriate administrative, technical, and physical 

safeguards to protect the privacy of PHI with the applicable requirements in the 

HIPAA Privacy Rule. 45 C.F.R. § 164.530(c) 

 

VI.B.9 Candidate must, if acting as part of a larger organization, implement policies 

and procedures that protects and secures the electronic PHI handled by the candidate 

organization from unauthorized access by the larger organization as well as their 

employees, vendors and contractors. 45 C.F.R. § 164.308(a)(4)(ii)(A) 

 

VI.B.10 Candidate and their contractors must maintain a listing of all hardware and 

software used to store, transmit or maintain Electronic PHI, including all Primary 

Domain Controllers (PDCs) and servers. Documentation must be provided showing 

which software resides on which hardware. 45 C.F.R. § 164.308 
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VI.B.11 Candidate must implement policies and procedures that establish, document, 

review, and modify a user’s right of access to a workstation, transaction, program, or 

process.45 C.F.R. §§ 164.308(a)(4)(ii)(B)-(C) 

VI.B.12 Candidate must implement and document a security awareness and training 

program for all members of the candidate’s Workforce, including management. 45 

C.F.R. § 164.308(a)(5) 

  

VI. B.13 Candidate must implement and document periodic security updates, 

reminders and refresher programs for the members of the candidate’s Workforce, 

including management. 45 C.F.R. § 164.308(a)(5)(ii)(A) 

 

VI. B.14 Candidate must implement and document procedures for creating, changing, 

and safeguarding passwords and/or other login procedures. 45 C.F.R. § 

164.308(a)(5)(ii)(D) 

 

VI. B.15 [MANDATORY] Candidate must have a process in place to identify and 

respond to suspected or known security incidents; mitigate harmful effects of security 

incidents that are known to the candidate or its Workforce; and appropriately 

document security incidents and their outcomes. 45 C.F.R. § 164.308(a)(6)(ii) 

 

VI. B.16 Candidate must establish written policies and procedures for responding to 

an emergency or other occurrence such as fire, vandalism, system failure, or natural 

disasters that impacts systems that contain Electronic PHI. 45 C.F.R. § 164.308(a)(7) 

 

VI.B.17 Candidate must establish and implement procedures to create, archive, index 

and maintain retrievable exact copies of Electronic PHI if candidate stores PHI. 45 

C.F.R. § 164.308(a)(7)(ii)(A) 
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VI.B.18 [MANDATORY] Candidate must establish and implement disaster recovery 

procedures to restore any loss of data, with the Recovery Point Objective not to 

exceed 48 hours and the Recovery Time Objective not to exceed 48 hours for critical 

transaction processing. 

 

VI.B.19 Candidate must establish, document, and implement emergency mode 

operations plans to enable continued protection of the Electronic PHI. 

45 C.F.R. § 164.308(a)(7)(ii)(C) 

 

VI.B.20 [MANDATORY] Candidate must implement and document procedures for 

periodic testing, assessment, review and revision of disaster recovery and emergency 

mode operation plans. Testing and all appropriate revisions should occur no less than 

annually. 45 C.F.R. § 164.308(a)(7)(ii)(D) 

 

VI.B.21 Candidate must establish a process and perform an annual applications and 

data criticality analysis by assessing the relative criticality of specific applications and 

data in support of other contingency plan components. 45 C.F.R. § 

164.308(a)(7)(ii)(E) 

 

VI.B.22 Candidate must establish a process to continuously monitor and perform an 

annual technical and non-technical evaluation based on applicable Federal and State 

regulations and standards, demonstrating the extent to which an entity’s security 

policies and procedures meet the requirements of relevant regulations. Candidate 

must subsequently respond to changes affecting the security of Electronic PHI. 45 

C.F.R. § 164.308(a)(8) 
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VI .B.23 Candidate must have Business Associate contracts in place that obtain 

satisfactory assurances that the Business Associate will uphold applicable Federal and 

State regulations. 45 C.F.R. § 164.308(b)(1) 

 

VI.B.24 Candidate must have security and breach notification procedures in place in 

conformance with HIPAA and HITECH requirements. These procedures must require 

that the notifications are to be delivered without unreasonable delay. HITECH § 

13402; 45 C.F.R. §§ 164.400-14 

 

VI. C. Physical Safeguards 

VI.C.1 Candidate must implement and document policies and procedures to limit 

physical access to its electronic information systems and the facility or facilities in 

which they are housed, while also providing that all properly authorized persons have 

adequate access. 45 C.F.R. § 164.310(a)(1) 

 

VI.C.2 Candidate must establish procedures that allow secure facility access in 

support of restoration of lost data under the disaster recovery plan and emergency 

mode operations plan in the event of an emergency. 45 C.F.R. § 164.310(a)(2)(i) 

 

VI.C.3 Candidate must implement policies and procedures to safeguard the facility 

and the equipment therein from unauthorized physical access, tampering, and theft. 

45 C.F.R. § 164.310(a)(2)(ii) 

 

VI.C.4 Candidate must implement procedures to control and validate a person’s 

access to facilities based on their role or function including visitor control and control 

of access to software programs for testing and revision. 

45 C.F.R. § 164.310(a)(2)(iii) 
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VI.C.5 Candidate must implement policies and procedures to document repairs and 

modifications to the physical components of a facility which are related to security 

such as hardware, walls, doors, and locks. 45 C.F.R. § 164.310(a)(2)(iv) 

 

VI.C.6 Candidate must implement policies and procedures that specify the proper 

functions to be performed, the manner in which those functions are to be performed, 

and the physical attributes of the surroundings of a specific workstation or class of 

workstation that can access Electronic PHI. 45 C.F.R. § 164.310(b) 

  

VI.C.7 Candidate must implement policies and procedures, including a log, 

governing the receipt and removal of hardware and electronic media that contain 

Electronic PHI into and out of a facility, and the movement of these items within the 

facility. 45 C.F.R. § 164.310(d)(1) 

 

VI.C.8 [MANDATORY] Candidate must implement policies and procedures to 

address the final disposition of Electronic PHI and/or the hardware or electronic 

media on which it is stored. 45 C.F.R. § 164.310(d)(2)(i) 

 

VI.C.9 Candidate must implement procedures for removal of Electronic PHI from 

electronic media before the media are made available for re-use. 45 C.F.R. § 

164.310(d)(2)(ii) 

 

VI. C.10 [MANDATORY] Candidate must implement policies and procedures to 

address the final disposition of paper containing PHI, including the appropriate 

shredding and disposal of such documents. 45 C.F.R. § 164.310 
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VI.C.11 Candidate must implement policies and procedures to create a retrievable 

exact copy of Electronic PHI before movement of equipment where PHI is stored. 45 

C.F.R. § 164.310(d)(2)(iv) 

 

VI. D. Technical Safeguards 

VI.D.1 [MANDATORY] Candidate must implement technical policies and 

procedures for electronic information systems that maintain Electronic PHI to allow 

access only to those persons or software programs that have been granted access 

rights. 45 C.F.R. § 164.312(a)(1) 

VI.D.2 Candidate must assign a unique name and/or number for identifying and 

tracking all systems' user identity. 45 C.F.R. § 164.312(a)(2)(i) 

 

VI.D.3 Candidate must establish procedures for accessing necessary Electronic PHI 

during an emergency. 45 C.F.R. § 164.312(a)(2)(ii) 

 

VI.D.4 Candidate must implement electronic procedures that terminate an electronic 

session after a predetermined time of inactivity. 45 C.F.R. § 164.312(a)(2)(iii) 

 

VI.D.5 Candidate must implement hardware, software, and/or procedural 

mechanisms that record and examine activity in information systems that contain or 

use Electronic PHI. 45 C.F.R. § 164.312(b) 

 

VI. E. Organizational Requirements for Business Associate Contracts 

VI.E.1 Candidate must require Business Associates to implement administrative, 

physical, and technical policies and procedures that are reasonable, appropriate, and 

required by federal and state law to protect the confidentiality, integrity, and 
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availability of the Electronic PHI it creates, receives, maintains, or transmits on 

behalf of the candidate. 45 C.F.R. § 164.314(a)(2)(i)(A) 

 

VI.E.2 Candidate must require Business Associates to ensure that any agent, 

including a subcontractor, to whom it provides such information agrees to implement 

reasonable and appropriate policies and procedures to protect it. 45  

C.F.R. § 164.314(a)(2)(i)(B) 

 

VI.E.3 Candidate must require Business Associates to report to the candidate any 

security incident of which it becomes aware. 45 C.F.R. § 164.314(a)(2)(i)(C) 

 

VI.E.4 Candidate must require Business Associates to authorize termination of the 

Business Associates’ contract by the candidate, in the event candidate determines that 

the Business Associate has violated a material term of the contract. 45 C.F.R. § 

164.314(a)(2)(i)(D) 

 

VI.E.5 Candidate must ensure Business Associates are contractually required to 

comply with all applicable Federal and State regulations including HITECH privacy 

and security requirements. HITECH §§ 13401(a), 13404(a) 

 

VI.E.6 Candidate must require that all Business Associates notify the Candidate in 

the event any PHI is improperly used or disclosed, including for the purpose of the 

breach notification rule. HITECH §13404(b), 45 CFR §§ 164.314(a)(2)(i)(C) 

 

VI.E.7 Candidate must have business associate agreements in place with every 

organization that contracts with it for the purpose of exchanging or routinely 

accessing electronic PHI. HITECH §13408, 45 CFR § 164.502(e)(2) 
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VI. F. Policies and Procedures and Documentation Requirements 

VI.F.1 Candidate must record and maintain the policies and procedures implemented 

to comply with applicable federal and state regulations, and policies and procedures 

should be available to those that need access to them. 45 C.F.R. §§ 164.316(b)(1)(i), 

164.316(b)(2)(ii) 

  

VI.F.2 Candidate must maintain a written and/or electronic record of any action, 

activity, or assessment that may be required by applicable Federal and State 

regulations. 45 C.F.R. § 164.316(b)(1)(ii) 

 

VI.F.3 Candidate must retain the documentation, referred to herein, for 6 years from 

the date of creation or the date when it was last in effect, whichever is later. 

45 C.F.R. § 164.316(b)(2)(i) 

 

VI.F.4 Candidate must review documentation annually, and update as needed, in 

response to environmental or operational changes affecting the security of the 

Electronic PHI. 45 C.F.R. § 164.316(b)(2)(iii) 
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Bijlage 2  Netwerktopologieën 

De verschillende netwerktopologieën zijn: 

1. Mesh topologie:  

Een mesh netwerk is geschikt voor telefooncentrales in de 'hogere netvlakken', waar gro-te 

telecommunicatieverkeersstromen uit diverse regio's met elkaar worden verbonden. Het 

voordeel van een mesh netwerk is dat tussen elk tweetal nodes de 'kortste', minst complexe route 

wordt gebruikt, namelijk een directe punt –tot- puntverbinding. Deze topologie wordt bij 

computers het minst gebruikt. Bij deze vorm heeft namelijk elke com-puter in het netwerk een 

verbinding met elke andere computer. Bij drie of vier com-puters zou dit natuurlijk nog 

praktisch kunnen zijn, maar als er in het netwerk 50 computers zitten, dan zijn 50 * 49 / 2 = 

1225 kabels nodig en heeft elke computer een dikke bundel van 49 kabels nodig om aangesloten 

te worden op elke andere computer in het netwerk en dit is niet raadzaam. 

2. Star- topologie: 

Bij computers is het de meest gebruikte topologie op dit moment voor internet. Alle computers 

(of andere apparaten of eventueel 'nodes') worden aangesloten op een centraal punt ( switch, 

router etc.) Dit centraal punt hoeft niet altijd een computer te zijn. Een na-deel is wel dat al het 

verkeer nu via het centrale punt gaat. (Voorbeelden: UTP, Ether-net). 

3. Bus- topologie: 

Bij een busstructuur zijn alle computers serieel aangesloten op dezelfde kabel, en heeft de kabel 

een begin- en eindpunt. Bij deze topologie communiceren de aangesloten com-puters met elkaar 

via een enkele verbinding, de zogeheten back bone. De uiteinden hier-van zijn niet met elkaar 

verbonden; deze is afgesloten door middel van een terminator. (Voorbeeld: coaxiaal Ethernet of 

coax.) 

4. Ring- topologie:  

Bij het vormen van transportnetwerken worden ringstructuren toegepast. Deze bieden 

bescherming tegen enkelvoudige calamiteiten bijv. bij uitval van één node of bij een ka-

belbreuk zijn zo alle verbindingsapparatuur nog met elkaar verbonden. 

5. Tree- topologie:  

Bij een tree-structuur is er een hiërarchische koppeling tussen de verschillende nodes ( in 

groepsverband). Zo is er geen directe verbinding vanuit de subgroepen. Deze structuur kan 

ontstaan bij samenvoeging van de andere topologieën. 
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Bijlage 3 Uitwerking ziekenhuissystemen 

1  Radiologie Informatie Systeem 

Om dit systeem te implementeren moeten de volgende zaken in orde zijn: 

1. RIS -software waarbij de volgende zaken mogelijk moeten zijn: 

o Het kunnen bezichtigen van patiëntendata; 

o Het maken van afspraken; 

o Het uitvoeren van onderzoekingen; 

o Het vastleggen van verslagen; 

o Het kunnen factureren van de verrichtingen; 

o De RIS- software moet web-based zijn  

o De HL7-koppelingen moeten in orde zijn. 

2. Een goede workflow van de radiologie zelf. 

3. Het voldoen aan de DICOMe standaard. 

4. Het voldoen aan de HL7- standaard. 

5. Een goede ICT-infrastructuur: 

o Een cat-6 netwerk met minimaal 1Gb switches; 

o Een hoofdserver waarbij deze als: 

 Domaincontroller fungeert met de volgende tools: 

 Microsoft Active Directory ( beheer gebruikersaccounts); 

 DHCP en DNS 

o Een antivirusserver met daarbij de bijbehorende diensten: 

 Het beveiligingsnetwerk en data. 

o Een WSUS 

o Een SQL - tool met de volgende vereisten: 

 Het moet een SQL- serveromgeving zijn; 

 De database moet rationeel zijn; 

 Er moet een onderhoudsplan aanwezig zijn t.b.v. back-up. 

o EOL = EverythingOnLine ( zie figuur 10, 11 en 12) 

 Connectie met storage (via SCSI, glasvezel); 

 Storage: gecomprimeerde Dicom -beelden; 

 Driveletter(s) naar storage; 
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 Vanaf archief servers als fileshares beschikbaar; 

 Brug tussen meerdere archief-servers en storage moet goed zijn. 

 
Figuur 10: EOL- serveromgeving 
 

 

 
Figuur 11: Opzet van loadbalancer software 

 

 
Figuur 12: RIS network 
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2 Picture Archiving and Communication System 

PACS (zie figuur 13 software waarbij de volgende zaken mogelijk moeten zijn: 

o Het kunnen opslaan van beelden; 

o Het kunnen bezichtigen van beelden; 

o Het kunnen genereren van werklijsten modaliteiten; 

o Het beschikken over redundantie van de systemen; 

o De koppeling van de storage (SAN) moet goed zijn; 

o De HL7-koppelingen moeten in orde zijn; 

o Het beschikken over een back-upplan  

o Het beschikken over goede randapparatuur. ( modaliteiten) 

 

 
            Figuur 13: PACS –netwerk 
 

3 Apotheek Informatiesystemen 

Uitgangspunt voor een Apotheek Informatiesysteem is dat de functionele eisen realiseerbaar zijn in 

de systemen van de leverancier. Dit impliceert dat de eisen zo veel mogelijk dienen aan te sluiten op 

de bestaande functionaliteiten. De apotheekapplicatie moet zodanig inge-richt zijn dat de functies 

overeenkomen met de werkprocessen van de ziekenhuisapotheek. Een belangrijk werkproces is het 

medicatieproces dat door de ICT-systemen ondersteund kan worden. In dit kader kunnen de ICT- 

systemen onderscheiden worden in: 

 systemen voor de ziekenhuisapotheek:  

o het Ziekenhuisapotheek Informatiesysteem (ZAIS); 
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 systemen voor de arts/het ziekenhuis:  

o het Ziekenhuis Informatiesysteem (ZIS); 

 systemen voor de openbare apotheek: Apotheek Informatiesysteem (AIS). 

 

Naast deze ICT-systemen zijn er systemen/infrastructuren die de uitwisseling van 

medicatiegegevens tussen de systemen ondersteunen. Kortom: de opbouw van een apotheeksysteem 

is geheel afhankelijk van de vereisten van de leverancier van zo een systeem. Zo een systeem wordt 

meestal opgebouwd en afgeleid uit een Ziekenhuisapotheek Standaard ( ZAS).11 

 

4 Ziekenhuislaboratoria: 

 Ziekenhuislaboratoria worden onderverdeeld in: 

 het laboratorium: 

o Laboratorium Informatie Systeem en dit wordt onderverdeeld in: 

 Klinisch-chemisch/hematologisch laboratorium; 

 Medisch microbiologisch laboratorium  

 Farmaceutisch toxicologisch laboratorium. 

 het pathologisch laboratorium: 

o Pathologische Anatomie Laboratorium Informatie Systeem. 
 

Zo zijn er processen/of procedures waarmee ziekenhuisorganisaties rekening moeten houden binnen 

de laboratoria en deze zijn: 

1. Autorisatie 

Dit is een methode-specifieke normaalwaardencontrole afhankelijk van het geslacht, de 

leeftijd, menstruatiecyclus en andersoortige onderzoekingen die beschikbaar zijn. Men 

kan de bepaling van elk resultaat aan een reeks automatische controles onder-werpen en 

deze zijn: 

o Formaat; 

o Juistheid; 

o Precisie; 

o Trendcontroles; 

o Controle van referentiewaarden  

                                                
11 http://www.2nvza.nl 
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o Delta checks. 

De controles bepalen hoe men met het resultaat omgaat. Hierbij kunnen validatie-

niveaus toegekend worden en commentaren. 

 

2. Rapporten 

Omdat er vaak direct contact is met de voorschrijvende arts, is zo een rapport een be-

langrijk onderdeel. 

 

3. Kwaliteitscontrole 

Een belangrijke doelstelling binnen de laboratoria is het kunnen verzekeren dat de 

kwaliteitscontroleproeven binnen zo een laboratorium voldoende zijn om een be-

vredigende analytische kwaliteit te bereiken. 

 

4. Microbiologie 

Binnen de microbiologie vindt er microbiologieonderzoek plaats. De onderdelen van een 

microbiologisch onderzoek zijn: 

o enten; 

o microscopie; 

o verwerking  

o uiteindelijke besluitvorming. 

 

5. Epidemiologie 

Om een epidemie goed te kunnen onderzoeken zijn de meest uiteenlopende statis-tieken 

belangrijk voor ziekenhuisorganisaties. Het karakteriseren van zo een epide-mie of 

infectiepatroon is zeer belangrijk voor een surveillance of andere besmette-lijke ziektes. 

Dergelijke epidemieën of ziekenhuisinfecties kunnen dan op een ge-structureerde manier 

verder onderzocht worden. 

 

6. Bloedtransfusie 

Bij bloedtransfusie zijn er drie delen te onderscheiden t.w.: 
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o Het eerste deel behandelt de bepaling en de opslag van de bloedgroep, 

rhesusfenotypering, irreguliere antistofscreening, uittypering en de specifi-catie van de 

antigenen van de antistoffen. 

o Het tweede gedeelte vormt het management van de bloedzakkendatabank. De actuele 

stand van zaken van de bloedzakkenvoorraad m.b.t. de verschillende manipulaties is te 

zien op een overzicht. 

o Het derde gedeelte omvat het complete schema waaraan een bloedzak tijdens de 

transfusie onderworpen wordt. Het transfusieschema omvat de aanvraag van 

bloedproducten, de selectie van bloedzakken op basis van een voorgede-finieerd 

compatibiliteitsschema. 

 

7. Pathologie 

De volgende onderzoekingen binnen de pathologie zijn: 

o biopsie; 

o cytologie  

o autopsie.  

 

Deze onderzoekingen resulteren in geïnterpreteerde resultaten op basis van bevindingen. 

Al deze resultaten worden in zo een laboratorium informatiesysteem opgeslagen en ge-

archiveerd. De pathologie gebruikt zowel microscopische als macroscopische foto’s als 

beeldmateriaal voor diagnoses. Deze beelden kunnen bewerkt en opgeslagen worden 

middels speciale software. 

 

8. Stockbeheer 

Het beheer van labproducten is een belangrijk proces binnen de wereld van laboratoria. 

Alle labproducten moeten opgenomen worden in een systeem of in productencatalogi. 

Elk product dient gedetailleerde informatie te bevatten zoals naam, beschrijving, 

fabrikant, verpakkingseenheid, prijs, minimumbestelhoeveelheid, opslagvoorwaarden en 

nog veel meer.  
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9. Factureren 

In de wereld van de laboratoria wordt er ook gefactureerd. De facturering van laboratoria 

verschilt van land tot land. Aangezien er wereldwijd wordt getracht de ISO 15189 

standaard voor laboratoria te handhaven, is de procedure wel in overeenstemming op 

bepaalde punten, maar de facturen verschillen wel. De facturen die de labs krijgen, zijn 

van organisaties die ISO 9001 zijn gecertificeerd of ook ISO 15189 geaccrediteerd als 

men een eigen laboratorium heeft dat de producten zelf maakt. Wanneer het op business 

aankomt, is ISO 9001 de norm die gehandhaafd wordt en er wordt zoveel mogelijk ge-

tracht producten te betrekken van gecertificeerde organisaties. Die hebben hun eigen 

procedures en protocollen waaraan de verschillende facturen moeten voldoen, terwijl een 

ziekenhuislaboratorium de factureringsgegevens bijv. naar een ziekenhuissysteem 

doorstuurt en hierdoor verder kan factureren. 

 

10.  Statistieken 

Dit proces behelst de statistieken binnen de laboratoria. Zowel de productie, microbiolo-

gie, bloedtransfusie als de financiële aspecten worden in dit proces behandeld. De statis-

tische resultaten kunnen geconsulteerd en bewerkt worden via de verschillende systemen 

die er zijn. Zo kan men de gegevens uitprinten en in de verschillende formaten op een 

applicatie afbeelden. 

 

11. Communicatie 

Dit proces kent enkele prioriteiten en deze zijn: 

o de applicaties en systemen moeten met elkaar kunnen communiceren. 

o de ondersteuning van enkele standaarden zoals HL7, HPRIM, LDT, ASTM, Edifact.  

Deze lijst is eigenlijk veel langer, omdat in de meeste gevallen er ook koppelingen 

plaatsvinden met de lokale standaarden. 

 

12. IHE- integratie 

IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) is een proces waarbij de nadruk wordt ge-

legd op een internationaal samenwerkingsverband tussen de gebruikers en de leveran-

ciers van de ICT in de zorgsector. IHE promoot het gecoördineerd gebruik van 
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gevestigde standaarden om specifieke klinische behoeften ten aanzien van optimale 

patiëntenzorg in te vullen.  

Tijdens de jaarlijkse IHE- evenementen, wisselen ICT- systemen informatie uit met 

complementaire systemen van andere leveranciers om de onderlinge interoperabiliteit te 

tes-ten voor de geselecteerde IHE- integratieprofielen. 

 

13. Accreditatie 

Accreditatie is van belang bij het goedkeuren van kwaliteitsaspecten binnen de algemene 

laboratoria.  

 

Kortom de opbouw van een laboratoriuminformatiesysteem is geheel afhankelijk van de eisen en 

wensen van de gebruiker van zo een systeem, waarbij de leverancier dit bouwt. Zo een systeem 

wordt meestal opgebouwd en afgeleid uit een LIS. 

 

 5 Patiënten Registratie Systeem 

Een Patiënten Registratie Systeem is een systeem dat patiëntengegevens registreert, verwerkt, 

wijzigt, verwijdert, toevoegt en vervolgens opslaat in een patiëntendatabank. Belangrijke aspecten 

die binnen zo een systeem van toepassing zijn: 

o Actuele status van de patiënt; 

o Geschiedenis van de patiënt; 

o Bewaartermijn van zo een medisch dossier van de patiënt; 

o Toegankelijkheid van het patiëntendossier voor de zorgverleners; 

o Toestemming van de patiënt, waar de uitwisseling van zo een medisch dossier in acht 

wordt genomen; 

o Deelname van de zorgverleners  

o Kritiek en discussie, omdat zo een patiëntendossier zowel voor- als nadelen kent. 

Bij de implementatie van zo een Patiënten Registratie Systeem moeten al deze aspecten aan-wezig 

zijn. Zo zou de opbouw van dit systeem afgeleid kunnen worden. Daarnaast zijn de systeemeisen en 

criteria vanuit de leverancier van zo een pakket ook belangrijk. 

 

 

6  Ziekenhuis Informatie Systeem 
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Een ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) is een elektronisch informatiesysteem, gebruikt in 

ziekenhuizen. Het systeem bevat patiëntgegevens. 

 

Een ZIS omvat minimaal; 

 het beheer van administratieve patiëntengegevens (zoals: naam, geboortedatum, ad-res, 

telefoonnummer, contactgegevens, geboorteplaats, huisarts, verzekering); 

 ondersteuning van de logistiek van het zorgproces (opname-/bezoekgegevens: met wie is de 

patiënt in contact gekomen, op welke locatie, hoe lang, welke zorgverlener was 

verantwoordelijk)  

 ondersteuning van het factureringsproces aan zorgverzekeraars en patiënten. 

Elk ZIS verschilt per ZIS- leverancier. Het ene ZIS voegt de ondersteuning van laborato-

riumprocessen toe of een EPD. Er zijn tevens ZIS-systemen die wel aan de doelstellingen van 

ziekenhuisorganisaties voldoen. Deze ondersteunen alle processen in een ziekenhuisor-ganisatie 

(administratief of zorginhoudelijk). 

Doorgaans bevat een ZIS slechts een gedeelte van de in het ziekenhuis aanwezige gegevens. Deze 

gegevens kunnen (via HL7) worden gekoppeld aan de verschillende deelsystemen in een 

ziekenhuisorganisatie voor bijvoorbeeld radiologie en laboratorium. Ook is een koppe-ling mogelijk 

met PACS, zodat ook de radiologische beelden toegankelijk zijn. 

 

7 Document Management Systeem 

Een documentmanagementsysteem is een systeem of programma dat wordt gebruikt om 

elektronische documenten bij te houden of op te slaan. In de meeste gevallen is versiebeheer van 

deze elektronische documenten mogelijk. Dit systeem biedt de mogelijkheid om docu-menten 

digitaal op slaan zowel als foto, in bestandsformaat of als afbeelding.  

 

Zo een documentmanagementsysteem voorziet vaak in opslag, versiebeheer, metadata en veiligheid, 

evenals in indexering en ophaalmogelijkheden. Componenten die van belang zijn binnen een 

documentmanagementsysteem zijn: 

o metadata 

Metadata worden doorgaans opgeslagen als elk document en kunnen bijvoor-beeld de 

datum waarop het document is opgeslagen omvatten en de identiteit van de gebruiker. 

o integratie 
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Veel documentmanagementsystemen proberen het documentbeheer rechtstreeks te 

integreren in andere applicaties, zodat gebruikers bestaande documenten kun-nen 

ophalen van het documentmanagementsysteemrepository, ze proberen ook wijzigingen 

aan te brengen en het gewijzigde document weer in de repository terug op te slaan als 

een nieuwe versie. 

o vangen  

Hier is noodzakelijk het accepteren en verwerken van afbeeldingen van de pa-pieren 

documenten middels scanners of multifunctionerende printers. 

o indexeren  

Bij indexeren is van belang het voorzien van identificatoren van de elektronische 

documenten. 

o berging 

Opslaan of berging van de elektronische documenten vindt plaats in een centrale 

databank. Dit omvat vaak: het beheer van dezelfde documenten, waar ze worden 

opgeslagen, voor hoe lang, migratie van de documenten van de ene databank naar de 

andere en eventuele documentvernietiging. 

o verkrijgen en opvragen van informatie 

Hier geschiedt het verkrijgen en opvragen van de elektronische documenten van-uit de 

databank. Deze functionaliteiten kunnen ondersteund worden door indexen om zo de 

relevante documenten snel te kunnen opvragen. 

o distributie 

Hier geschiedt de distributie van de elektronische documenten waarbij het versie-beheer 

van belang is Dit geldt voor de systemen waarvan het document moet worden 

uitgewisseld tussen de verschillende posten waarbij de integriteit van het document sterk 

moet zijn.  

o veiligheid 

Documentbeveiliging is van vitaal belang in vele documentmanagementsyste-men. 

Sommige documentmanagementsystemen hebben een rechten-manage-mentmodule. Een 

beheerder heeft hier toegang om rechten te geven aan bepaalde mensen of groepen van 

mensen.  
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o workflow 

Dit is een proces en hierin is er een ingebouwde workflow (werkproces) vastge-steld. Er 

zijn verschillende soorten workflows ,t.w. goedkeurings- en distributie-processen. 

o samenwerking 

Samenwerking binnen een organisatie is belangrijk. Het resulterende document moet 

zichtbaar worden in zijn definitieve vorm, terwijl ook de opslag van de markeringen 

gedaan wordt door elke individuele gebruiker tijdens de samenwer-kingssessies. 

o zoeken 

Het zoeken van elektronische documenten moet mogelijk zijn. De documenten kunnen 

worden doorzocht met behulp van verschillende attributen en de inhoud van het 

document. 

o publiceren 

Een document publiceren heeft betrekking op de procedures van proeflezen, peer- of 

openbare herziening, het aanvragen van toestemming, het uitprinten en goedkeuren.. 

Deze stappen zorgen voor voorzichtigheid en logisch denken. Elke onzorgvuldige 

handeling kan leiden tot de onjuistheid van het document en daarom misleidend zijn 

voor de gebruikers en lezers.  

o weergave  

Document- / beeldweergave is de sleutel bij het denken over het implementeren van een 

systeem. 

 

8 Financieel systeem 

Een financieel systeem is een zeer modern financieel administratiesysteem voor de gehele 

boekhouding. Centraal staat het grootboek met de debiteuren- en crediteurenadministratie en alle 

functies en mogelijkheden die horen bij een moderne bedrijfsadministratie. Daarnaast vormen de 

uitgebreide factureringsmogelijkheden de logische aanvulling om een complete moderne 

bedrijfsadministratie te kunnen voeren. Enkele belangrijke zaken binnen een finan-cieel systeem 

zijn: 

 financiële zaken; 

 handel, logistiek, ERP12, inkoop, voorraadbeheer, verkoop; 

 projectadministratie; 
                                                
12 Enterprise Resource Planning 
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 urenregistratie; 

 CRM13, relatiebeheer  

 accountancy. 

 

De opbouw van een financieel systeem is geheel afhankelijk van de vraag en behoefte van een 

organisatie. De financiële processen binnen zo een organisatie zullen hierbij een belangrijke rol 

spelen. Er zal een financieel systeem geïmplementeerd moeten worden op basis van wat de vraag en 

behoefte is. Verder spelen de technische vereisten vanuit de leveranciers een rol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13Custumor Relationship Management 
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Bijlage 4 Lijst van begrippen 

 Werkstation 

Compleet hardwaresysteem: systeemkast, monitor, UPS, toetsenbord en muis. 

 Switch 

Een switch is een apparaat in de infrastructuur van een computernetwerk. Een switch stuurt 

een datapakket alleen naar de specifieke hardwarepoort van de switch waarop de computer is 

aangesloten waaraan het pakketje geadresseerd is. 

 Routers 

Routers zijn apparaten die netwerken met elkaar verbinden. Een router koppelt com-puters 

met het internet, zodat gebruikers kunnen profiteren van zo een verbinding. Een router werkt 

als een dispatcher (verzender) 

 Cat 5 

Cat-5-kabel, ook wel Ethernet-kabel, is de afkorting voor categorie 5-kabel, is een hui-dige 

standaard voor netwerk- en telefoonbedrading. Cat-5-kabel is een afgeschermde draad met 

vier paren van de 24-meter getwiste paren, die eindigen in een RJ-45- aan-sluiting. 

 Cat 6  

CAT 6 of categorie 6-kabels zijn high-fidelity14,  ingerolde of gevlochten kabels en deze 

worden op grote schaal gebruikt in datanetwerken. De kabels bestaan uit vier getwiste paren 

van harde of soepele draden, en wordt over het algemeen niet afgeschermd en deze draden 

eindigen met modulaire RJ45-stekkers. CAT 6 bevat twee back-to-back RJ45- aansluitingen 

die met elkaar verbonden zijn volgens de bedradingsschemanormen en zijn ingesloten in een 

metalen of plastic behuizing. Deze kabels zijn in staat om prestaties te leveren tot 250 

megahertz (MHz), zoals Fast Ethernet, Gigabit Ethernet en 10-Gigabit Ethernet-systemen. 

 Fiberkabels 

Een Fiber Optic kabel is een vezel van glas of kunststof, die licht kan geleiden. Dit maakt 

het mogelijk signalen snel en betrouwbaar over grote afstanden te transporteren. Optische 

vezels worden op grote schaal toegepast in onder andere optische communicatie, welke 

communicatie over grotere afstand en met grotere snelheid dan andere communicatievormen 

mogelijk maakt. Signalen verplaatsen zich sneller en met minder storing langs een optische 

vezel dan door een traditionele koperdraad. Boven-dien zijn optische vezels minder gevoelig 

                                                
14 High-Fidelity = Hoge verbondenheid 
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voor elektromagnetische storing. Verder worden optische vezels toegepast voor verlichting, 

of zijn ze in bundels samengepakt zodat er afbeeldingen op te zien zijn. 

 UPS 

Uninterruptible power supply system. 

Het is een systeem voor stroomvoorziening met vier karakteristieke functies: 

o kwaliteitsverbetering van de elektrische energie; 

o opslag van de energie; 

o vrijmaken van de energie  

o reserve-energievoorziening. 

 RIS 

Röntgen Informatie Systeem. 

Systeem dat alle informatie betreffende patiënten, planning en uitvoering van onderzoeken 

administreert. Ondersteunt het werkproces van de radiologie. 

 LIS 

Laboratorium Informatie Systeem. 

Een systeem dat laboratorische gegevens ontvangt, op een gestructureerde manier opslaat, 

verwerkt en die op verzoek van een gebruiker kan oproepen en opslaan. 

 PACS 

Picture Archiving and Communication System. 

Het is een systeem, waarin medische beeldregistratie, beeldverwerking, datacommunicatie, 

informatiebeheer, opslag en computerontwerp geïntegreerd worden; vanaf één console of 

vanaf verschillende locaties kan men hiermee medische beelden en bijbehorende 

patiënteninformatie combineren, opslaan, terugzoeken en afbeelden. 

 Servers 

Een server is een computer of programma dat diensten verleent aan cliënts.  

 DICOM 

Standaard die beschrijft hoe medische beeldinformatie dient te worden opgeslagen, be-

keken, uitgewisseld en geprint. De standaard definieert o.a. een bestandsformaat en een 

netwerkprotocol voor communicatie, een applicatieprotocol bovenop TCP/IP. 

 Exact Globe 

Een financieel systeem dat het AZP nu al gebruikt om zijn financiële zaken te verwerken. 
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 Medica 

Een medisch systeem dat wordt gebruikt bij de kinderpoli van het AZP.  

 KISS 

Kootstra Informatie Systeem Software. 

Het is een ziekenhuissysteem dat gedoneerd werd door prof. Kootstra. De afdeling Thorax 

en de apotheek maken momenteel gebruik van dit systeem. 

 IBASE 

Systeem om oogbeelden te maken en op te slaan. 

 ESXi server en VMware server 

VMwareESXi- en VMware servers zijn computervirtualisatiesoftware die ontwikkeld wordt 

door VMware Inc. Deze wordt binnen in VMware Infrastructure geïmplementeerd. 

ESXiwordt gebruikt om gecentraliseerd beheer te vergemakkelijken voor de verschillende 

desktops en desktopapplicaties. 

 DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) is een netwerkprotocol dat een server in staat 

stelt om automatisch een IP-adres toe te wijzen aan een computer of aan apparaten van een 

bepaalde reeks van getallen (dat wil zeggen, een scope) geconfigureerd voor een bepaald 

netwerk. 

 VPN 

Een Virtual Private Network maakt gebruik van openbare telecommunicatienetwerken om 

twee of meerder locaties middels tunnels met elkaar te laten communiceren. De meeste 

VPN-implementaties maken gebruik van het internet. 

 PHI 

Protected Health Information, ook wel aangeduid als beschermde gezondheidsinformatie, 

verwijst over het algemeen naar demografische informatie, medische geschiedenis, test- en 

laboratoriumuitslagen, verzekeringen en andere gegevens die worden verzameld door een 

medewerker in de gezondheidszorg om een individu te identificeren en passende zorg te 

bepalen. 

 UTP 

Unshielded Twisted Pair. Populaire en goedkope netwerk- en telefoonbekabeling. Een UTP-

netwerkkabel bestaat uit vier paren rond elkaar gedraaide koperdraad. De kwaliteit van de 



107 
Informatie- en communicatietechnologie: Netwerk en applicatiebeheer 
Een assessment van de toepassing van ICT-systemen in de huidige ICT-netwerkinfrastructuur bij het 
Academisch Ziekenhuis Paramaribo 
 

 
 

 
 
 

kabel en de maximumdatadoorvoersnelheid worden aangegeven met categorieën of levels 

van 1 tot 7. 

 HPRIM 

Harmonie et Promotion de I’Informatica Médicale. Dit is een medisch informatica- 

standaard voor het uitwisselen van medische en biologische gegevens. Deze standaard wordt 

in Frankrijk gebruikt en is in 1990 ontstaan. 

 LDT 

Laboratory Developed Test. Dit is een term die gebruikt wordt om verwijzingen te doen naar 

een bepaalde klasse onderzoekingen. 

 ASTM 

American Society for Testing and Materials. Dit is een Amerikaanse standaardenorganisatie 

die technische standaarden publiceert. ASTM is in 1898 opgericht door een groep 

wetenschappers en ingenieurs, met als initiële doelstelling het oplossen van de toen veel 

voorkomende breuken in spoorstaven. Dit resulteerde in een standaard voor de staalkwaliteit 

voor spoorstaven. 

 Edifact 

Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport.EDIFACT is een 

internationale standaard voor elektronisch gegevensuitwisseling Electronic Data Interchange 

(EDI). EDIFACT is opgezet door de Verenigde Naties en is een afkorting van (United 

Nations) Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport en werd 

het eerst gepubliceerd in maart 1987. Verantwoordelijk voor deze is de CEFACT binnen de 

Verenigde Naties- instelling UNECE. De ISO heeft deze standaard geadopteerd onder 

nummer ISO 9735 (anno 2008 versie 2002). 
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Bijlage 5  Manageability Maturity assessment 
Voor het assessment is er gebruikgemaakt van Manageability Maturity assessment. De beschrij-
vingen hierin zijn in het Engels en om de juistheid van de normen te waarborgen, is er niet getracht 
de normen te vertalen naar het Nederlands. 

  Level 0 
Chaotic 

Level 1 
Documented 

Level 2 
Basic 

Level 3 
Standardized 

Level 4 
Rationalized 

Level 5 
Dynamic 

Indications Instrumentation 
exists 
Goal is developer 
level diagnostic & 
Trace 
Self Documenting 

All of level 0 
Events have KB 
articles; Event 
Viewer links 
Knowledge articles 
focus on trouble-
shooting 
Rudimentary MP 
possible, but 
afterthought if 
present 
Instrumentation 
supports trouble-
shooting. 
Details are 
symptomatic, not 
focused on causes 
or with regard to 
action possible. 

All of level 1 
Symptom biased 
instrumentation 
Few root causes 
are identified by 
direct 
instrumentation 
KB articles focus 
on diagnosis, then 
repair and remedy 
Transients look 
like problems 
False alarms 
exceed actionable 
alerts 

Change up in 
instrumentation 
approach 
Root causes 
starting to be 
identified by 
instrumentation 
Instrumentation 
focuses on issues 
not just symptoms 
MP grade is mostly 
actionable 
Matching 
knowledge article 
starts to include 
proactive 
maintenance steps 
Tier 1 starts to 
close more alerts 
than Tier 2 

Root cause issue 
detection supported by 
instrumentation 
MP enables high levels 
of automation 
Tasks support 
automated repair via 
human driven “launch” 
Focus on prevention 
starting to appear 
  

All of 4 
MP contains 
diagnosis and 
remediation 
actions linked to 
health state 
transitions 
Health state is 
highly 
actionable and 
customers can 
turn on 
“automate this” 
when they come 
to trust a  
monitor’s 
accuracy 
Focus on 
proactive 
Pro-Packs 
included 

Characteristics How-To by Google 
Product Specific 
Books are primary 
resource 
MSDN & Blog 
articles 
Product Specific 
WebSites and 
blogs for self-serve 
community 
knowledge 
  

All of level 0 
MMD -> TechNet 
documentation of 
events 
Manual trouble 
shooting is normal 
Event Viewer link 
MP’s are 2K5 
conversions or 
equivalent. 
High noise rate if 
monitored 

MMD-> MP 
converter used 
MP contain few 
problem specific 
diagnostics and 
tasks 
MP automates 
Technet KB 
presentation 
Events trigger 
alerts 
MP increases costs 
due to high tuning 
costs and high 
false alarm rates 

Knowledge articles  
focus on avoiding 
the problems 
Monitors 
outnumber rules in 
MP 
Actionable alert 
ratio > 50% 
Common issues 
managed by tasks 
Management pack 
reduces outage 
duration 
SLA becomes the 
focus for operations 
Change control in 
place 
Diagnosis starting 
to become 
automated 
(causality by 
model) 

Tier 1 handles most 
issues 
Actionable alert ratio > 
70% 
Common issues 
automatically repaired 
by tasks 
Prolonged Outages 
uncommon 
MP automates 
diagnosis and have 
links to tasks 
Management packs 
drive real time 
decisions 

Many issues 
handled by 
resolvers and 
tasks launched 
by tier 1 
Actionable alert 
ratio > 85% 
Tricky issues 
become 
manageable by 
T1 
MP automates 
repair 
Correlation used 
to disambiguate 
symptomatic 
measures 
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Customer 
Experience 

Bring Specialists 
Product Expertise 
required 
Random events to 
learn 

Manual trouble 
shooting 
General admin 
certified expertise 
required for each 
product 
Browsing event log 
entries required to 
detect issues 
Escalation to 
product specialists 
MP’s are noisy, 
mostly consist of 
rules that trigger 
alerts 

High MP tuning 
costs 
Thresholds 
monitored by MP’s 
are tunable 
MP generates 
many alarms, most 
of which are not 
actionable 
Customers using 
MP catalog 
extensively 
Mix of MP’s 
becomes a cost of 
ownership issue 
Alert floods take 
down monitoring 
systems 
  

  

Issue detection 
cause direct alerts 
that are actionable 
Actionable alerts 
outnumber non-
actionable 
MP tuning costs 
coming into 
“reasonable” levels 
Consolidation rules 
are present 
Customers learn 
which MP’s are 
noisy and avoid 
them 
Trust in monitoring 
systems emerging 
Perceptions of 
product 
manageability = 
“ok” 

Few noise level alerts 
Tuning out of the gate 
a small investment 
Perception of product 
manageability = 
“good” 
Small staff can run 
many applications and 
hosts 
Skill levels required to 
do Tier 1 are optimized 
Product specific SLM 
included in MP 

Problems 
detected as they 
happen, before 
outage 
conditions 
MP tuning costs 
are minimum 
Customers 
equate great 
management 
experience with 
product quality 
Task worker UI 
intuitive and 
helps to see 
broader business 
state 
MP provides 
product specific 
rollups for 
dashboards and 
SLM 

Impact High reliance on 
product specific 
expertise 
Must hire MS 
certified product 
specialists to 
manage portfolio 
MSFT servers have 
dubious reputation 
for manageability 

Slight cost 
reduction 
MSFT is seen as 
helping with costs 
Source of 
information 
centralized, “feels 
good” 
MP enables 
automating some of 
operations manual 
efforts 
Tuning costs 
become concern 

Closing monitors 
vs closing alerts is 
next frontier in 
cost 
Costs increase 
because non-
actionable alerts 
happen frequently 
Instrumentation is 
ambiguous, wish 
for root cause 
analysis 
Mix of MP’s 
becoming a cost 
and performance 
concern 

Health monitors are 
considered accurate 
Costs come back 
into reasonable 
levels 
Ops manager seen 
as major cost saver 
when 
instrumentation and 
MP maturity are 
reasonable 
Number of 
ambiguous alarms 
(requires 
escalation) < 50% 

Small staff can manage 
thousands of machines, 
hundreds of 
applications 
Escalations are 
automated/tracked. 
IT management costs 
are competitive 
advantage 
“Noise” less than 20% 
of all alarms 

IT management 
costs are best in 
breed 
Flexible 
capacity 
management 
lowers capital 
costs 
MSFT 
advantage due to 
best of breed 
integrated 
management 
Escalations and 
workflows can 
be fully 
automated and 
triggered by 
moni 


