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Hightech of 
gezond boerenverstand?
Technologie is zeer toegankelijk geworden, is een begrip dat een immense lading dekt 
en aanvaard in zowat alle facetten van het dagelijkse leven. ‘Smart’ is het nieuwe 
‘digitaal’, verwijst naar intelligente technologie, technologie die voor de mens 
meedenkt, al moet de mens dat denken toch eerst aanleren…  En wat met het ‘smart 
hospital’? 

SMART HOSPITALS    /  INTEGRATING NEW TECHNOLOGIES 

G ezond boerenverstand is van alle 
tijden en heeft zich al meermaals 
bewezen als superieur aan de meest 

prestigieuze diploma’s uitgereikt aan gere-
nommeerde universiteiten, zonder daar afbreuk 
te willen aan doen. Gezond boerenverstand 
klinkt ook nogal bot in een ziekenhuisomge-
ving, waar doorgedreven vakkennis en precisie 
als de evidentie zelf worden ervaren. Maar toch: 
heel wat oplossingen laten zich vinden met 
gezond boerenverstand, vereisen een minimale 
investering en bieden daarvoor in ruil maximale 
‘smart’ efficiëntie. 

Soft Facilities zijn mensenwerk
‘De patiënt staat centraal’ klinkt het steeds  
luider in de zorgsector en dus gaat het over 
mensen die het verschil maken. 
Het inzetten van robots stuit al snel op be-
perkingen. Zo is het wel mogelijk om de grote 
ziekenhuisgangen ‘s nachts door robots te laten 
schoonmaken, maar de schoonmaak van een 
patiëntenkamer door robots is niet mogelijk,    
laat staan van een operatiekwartier.  

Ook de gerobotiseerde, autonoom rijdende 
karren (Automated Guided Vehicles of AGV) 
voor transport van linnen, maaltijden, medi-
catie,… hebben beperkte toekomstmogelijk-
heden, wat niet uitsluit dat een vorm van auto-
matisering wel haalbaar is.  
‘Smart Hospital’ moet gezocht worden bij de 
materiaalkeuze in de conceptfase van een 
nieuwbouw of verbouwing. Door nauwlettend 
toe te zien op de TCO, de bereikbaarheid van 
leidingen en technische installaties, wordt een 
ziekenhuis ‘smart’ en dat met zekerheid over 
vele gebruiksjaren. Een hightech benaderring   
of gezond boerenverstand?  

Technologie maakt zoveel mogelijk
Tegen 2025 zullen 1 triljoen sensoren actief in 
gebruik zijn en gemiddeld 120 gebouwsensoren 
operationeel zijn per mens die in een gebouw 
werkt of leeft. Gezien gebouwen in de praktijk 
meestal slechter presteren dan ze ontworpen 
zijn - gemiddeld  -30 à -40% - in het bijzonder 
voor wat energie-prestatie betreft, kunnen 
gebouwsensoren een aanzienlijke besparing 
opleveren.
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MATHIEU MASSART, DIRECTEUR FACILITY & TECHNIEKEN, 
AZ ST-LUCAS GENT

Technologische (r)evolutie stelt gevarieerde uitdagingen

Ongeveer 30 jaar geleden begon de stevige 
opmars van wat we vandaag als ‘technologische 
revolutie’ beschouwen. Die revolutie laat ook de 
patiënt niet onberoerd: een recente studie in de 
Verenigde Staten toont aan dat 77% van de 
patiënten zich informeert via het web over de 
pathologie waarmee ze geconfronteerd worden, 
50% gebruikt daarvoor een smartphone en  20% 
maakt al gebruik van ‘health apps’, waarvan het 
aanbod inmiddels is uitgestegen tot enkele 
duizenden… In 2016 is het vertrouwen in apps 
groter dan in artsen! 

Vier jaar geleden was er geen volledige WiFi 
dekking in AZ St-Lucas Gent. Vandaag is WiFi  in 
ziekenhuizen vanzelfsprekend en is het on-
denkbaar dat het netwerk zou uitvallen. De IP-
technologie is de sleutel voor de integratie van 
alle nieuwe technologie. IP-TV doet in snel 
tempo zijn intrede in de patiëntenkamer.
Waar lange tijd de hardware aan de basis lag 
voor vooruitgang, is het vandaag de software  
die primeert. Er is een evolutie van product     
naar systeem en de volgende uitdaging wordt 
het beheren van systemen die zelf uit systemen    
zijn samengesteld. 
Wanneer een lichtpunt uitvalt kan dat vandaag 
de oorzaak zijn van een defecte lamp, het niet 
correct werken van de IP-sturing of een probleem 
met de server die instaat voor de aansturing.

Convergentie van technologie en diensten
Convergentie van technieken en technologie 
stelt nieuwe eisen aan de medewerkers. Dat is 
het geval voor IT, infrastructuur, medische tech-
nologie en biotechniek, wat AZ St-Lucas Gent 

liet besluiten ze samen te voegen. Vroeger stond 
IT voor de ondersteuning van de admini-stratieve 
en financiële diensten. Vandaag speelt IT een 
sleutelrol in de ondersteuning van medische 
diensten (bv. klinische diagnostiek of medische 
toestellen), maar ook het efficiënter sturen van 
logistieke processen. De verschillende teams 
reageren nu samen, stellen ook samen tenders 
op. De convergentie stelt wel een probleem voor 
wat de verschillen in verloning bij de diensten 
betreft. Er is ook een toenemende techno-
logiekloof merkbaar voor wat de adaptatie        
van de technologische evolutie betreft, in het 
bijzonder bij de leeftijdscategorie 50+. 
In sommige gevallen kan een aangepaste op-
leiding hieraan verhelpen. IoT kondigt zich aan 
als een verdere revolutie voor de zorgsector.   
Het komt er op aan meetbare parameters te 
definiëren t.o.v. onmeetbare functionaliteit.

Financiering
In 2015 nam AZ St-Lucas Gent deel aan een 
benchmarking met in totaal 18 hospitalen. 
Daaruit bleek dat in Vlaanderen gemiddeld 2,6% 
van de omzet van een ziekenhuis geïnvesteerd 
werd in ICT, terwijl dat wereldwijd op 4,2% ligt. In 
2008 waren de ICT-bestedingen in Nederlandse 
ziekenhuizen al goed voor 3,2% van hun omzet, 
terwijl dat in  Frankrijk slechts 1,7% bedroeg. 
De ICT-kost per voltijdse werknemer beliep in 
2015 5600 euro in Nederland, tegenover 3812 
euro in Vlaanderen. De financiering van ICT is 
onvoldoende en we dreigen hopeloos achterop 
te hinken. Helaas hebben andere diensten 
binnen het ziekenhuis evenmin overschotten op 
hun budgetten...

Technologie maakt zoveel mogelijk wat anders 
ondenkbaar zou zijn, maar mag nooit een doel 
op zich zijn. Technologie mag niet afschrikken, 
maar moet aangegrepen worden als een partner 
om de totale serviceverlening en kwaliteit te 
verbeteren. 
Vandaag wordt iets meer dan 60% van de 
beschikbare data niet zinvol benut. Het gene-
reren van nog grotere datahoeveelheden heeft 
slechts zin wanneer ze onderworpen worden 
aan een grondige analyse en interpretatie.

Duidelijk afgebakende projecten definiëren biedt 
de beste garantie voor het zinvol opnemen van 
technologie. Dus wordt technologie idealiter 
geïntroduceerd in combinatie met  het eigen 
gezond boerenverstand… dat is pas meer-
waarde zoeken en vinden!  

Eduard Coddé ✍

Hierna de visie van enkele ervaren experts 
op ‘smart hospitals’, vandaag en morgen.
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Vijf jaar geleden werd bij het kaderen van het 
nieuwbouw ziekenhuis nagedacht over wat echt 
zinvol is en dient geïntegreerd te worden. 
‘Sleutelloos’ werd als topprioriteit weerhouden. 
Alle medewerkers beschikken over een badge 
die alles regelt. “Het heeft geen zin om naar     
het werk te komen zonder badge, want dan   
kun je niks uitrichten!”.  
De badge regelt de toegang tot de parking, de 
kleedkamer, de locker, de kledingautomaat, 
regelt het gebruik van de lift, geeft toegang tot 
de dienst, activeert de PC en laat toe de printers 
te gebruiken… Kortom, de badge regelt alle 
toegang, circulatie en gebruik van alles wat bij 
de uitvoering van de job hoort. 

Eveneens via de badges laten zich bepaalde 
bezoekersstromen organiseren, zoals sollici-
tanten of deelnemers aan een congres dat 
doorgaat in het auditorium. 

Doorgedreven systemen
Het is belangrijk doorgedreven systemen op te 
zetten en geen samenraapsel aan technieken. 
Zo is er gekozen voor het gebruik van QR-codes 
voor de identificatie van alle lokalen in het 
complex. Elke medewerker, ongeacht zij  of haar 
functie, kan op elk ogenblik met de smartphone 
de QR-code vastleggen en zo bijdragen tot een 
snellere interventie door de helpdesk. 

De QR-code geeft onmiddellijk een massa 
informatie over het lokaal, zodat de technische 
medewerkers meteen het juiste gereedschap   
of vervangstuk mee hebben. De QR-code helpt 
verder bij de registratie van problemen en inter-
venties, zodat men snel kan zien of een specifiek 
probleem zich herhaald stelt in hetzelfde lokaal. 
Een eenvoudige maatregel als het aanbrengen 
van een haast onopgemerkt label op de 
dragende profielen van de plafonds stuurt de 
technici direct naar een aansluitpunt of kraan, 
zonder dat tijd verloren gaat met zoeken. Dat is 
‘smart’ op een eenvoudige manier! 

‘Future Proof’
In de optiek van ‘future Proof’ is voorzien in een 
100% dekking binnen het volledige ziekenhuis 
voor WiFi, Astrid en mobiele telefonie netwerken 
(voor 3 operatoren). 

Deze keuze is in het belang van alle medewerkers, 
het comfort van de patiënten en de veiligheid. 
Tevens worden de patiëntenkamers uitgerust 
met IP-TV, een geïntegreerd systeem voor TV-
kijken, informatie distributie en online services. 

‘Future Proof’ moet deel  uitmaken van het 
totale voorafgaandelijke denkproces, maar is 
vanzelfsprekend wel beperkt in draagwijdte, 
omdat de technologische evolutie zo bijzonder 
snel gaat, dat het onmogelijk is vandaag met 
enige realiteitszin te beslissen over wat er binnen 
10 jaar zou moeten geïntegreerd worden. 

Niet minder invloedrijk en onvoorspelbaar zijn 
veranderingen in wetgeving en normering.            
Het aanbrengen van lood in de wanden van    
alle operatiezalen met als doel de radioactieve 
stralingen binnen te houden is wel doorge-
voerd, omdat dit met vrij grote zekerheid binnen 
afzienbare tijd verplicht zal zijn.   

Henk Vincent

HENK VINCENT, DIRECTEUR FACILITAIRE DIENSTEN 
EN MASTERPLAN, AZ ALMA

Smart Hospital = Future Proof Hospital 
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Koen Matthijs

De convergentie van ICT, technische diensten 
en facility management in ziekenhuizen is niet 
meer tegen te houden en laat zijn impact    
voelen bij de algemene directie. Ziekenhuis-
directies moeten strategische keuzes maken:  
ze kunnen kiezen voor de patiëntbeleving, gaan 
voor innovatie, opteren, voor convenience,      
een marge gedreven strategie voeren. Dat alles 
maakt een ‘activity based dienstverlening’ van-
zelfsprekend en hiervoor is gedetailleerde, real-
time informatie nodig over omgeving, activiteiten 
en resources.
Sensoren alleen lossen op zich niets op. Het is 
pas wanneer de strategische keuze is gemaakt 
dat men kan uitzoeken welke technologische 
oplossing daar best op inspeelt. Zo komt men 
tot gericht inzetten van IoT (Internet of Things) in 
functie van de strategie van de organisatie. IoT  
is een draad-loze technologie en is bijgevolg 
perfect geschikt voor toepassing in bestaande 
gebouwen.

Meervoudig gebruik van de data nastreven  
Het is aangewezen om een meervoudig gebruik 
van de data na te streven, wat de meeste 
sensoren ook toelaten. Zo kan een sensor op 
korte termijn worden ingezet voor aanwezig-
heidsdetectie, de controle van het gebruik van 
een lokaal. Op middellange termijn kan     
dezelfde sensor informatie verstrekken over     
de bezettingsgraad en daardoor helpen bij het 
bijsturen van bv. de schoonmaak, wat recht-
streeks invloed heeft op de schoonmaakkosten. 
Op lange termijn is het mogelijk om vanuit de 
door dezelfde  sensor opgetekende informatie 
te bepalen of er teveel of eerder te weinig lokalen 
voorhanden zijn. Hieruit kan een gegronde 
beslissing voor renovatie of bijbouwen worden 
genomen.
Zie IoT als het moderne ‘boerenverstand’ en  
niet als een hype! Kies voor een pragmatische 
benadering, die vertrekt vanuit de vraag:         
“Wat heb ik eraan en wat wil ik ermee doen?”. 
De hype die vandaag nog altijd verder leeft rond 
apps heeft ertoe geleid dat zowat iedereen zich 
onttrekt aan de eigen verantwoordelijkheden. 
Men heeft de app weliswaar op zijn mobiele 
apparaat, maar gebruikt hem niet in de ver-
onderstelling dat een ander wel de helpdesk zal 
informeren. Dat is niet zo en de ontevredenheid 
over de facilitaire dienst neemt snel toe. 

Met IoT kan een groot deel van de app 
functionaliteit geautomatiseerd worden met een 
grote meerwaarde voor het optimaliseren van de 
facilitaire dienstverlening.

Intuïtief gebruik
De toepassing van de technologie met ge-
bruiksvriendelijk zijn, m.a.w. in lijn met wat men 
gewoon is te gebruiken. De trend gaat naar 
interfaces die als ‘personal assistant’ optreden, 
de  dialoog aangaan met de gebruiker. 
De ‘patiëntenbeleving’ die door iedereen graag 
centraal wordt geplaatst laat zich optimaliseren 
als een direct marketing verhaal, voor zover 
tweewegcommunicatie tussen patiënt en de 
zorgorganisatie mogelijk wordt gemaakt, wat 
ook de basis legt voor een ‘activity based 
dienstverlening’.
Facilitaire dienstverlening staat in voor de 
volledige omkadering van het patiëntenverblijf 
en bijgevolg voor de ervaren beleving, kortom 
wat na het verlaten van het ziekenbuis bijblijft   
als globale kwaliteitsperceptie.
Het inzetten van IoT en andere geavanceerde 
technologie heeft slechts zin wanneer dat 
gebeurt vanuit een business gedrevenheid om 
beter te doen. Het verbeteren van de dienst-
verlening is het enige gerechtvaardigde start-
punt.   

KOEN MATTHIJS, CEO, MCS

Maak IoT tot een strategische partner
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Cybercriminaliteit neemt IoT in het vizier   
 
Xavier Duyck, country manager van Check Point Belux, deelde onlangs zijn voorspellingen mee voor 
ICT-veiligheidsrisico’s voor het komende jaar. Verwacht wordt dat cyberaanvallen zich het komende 
jaar verder zullen verspreiden in het industriële IoT. Het versmelten van informatietechnologie (IT) en 
operationele technologie (OT) maakt dat beide omgevingen kwetsbaarder worden. Veel industriële 
besturingssystemen zijn toegankelijk via het internet: een recent rapport gaf aan dat meer dan 
188.000 systemen in 170 landen op deze manier toegankelijk zijn. Hiervan kon 91% vanop afstand 
misbruikt worden door hackers.

Eenzelfde toon wordt gezet bij PwC, dat vaststelt dat bedrijven te weinig aandacht besteden 
aan de beveiliging van slimme apparaten die met het internet zijn verbonden.

SMART HOSPITALS    /  INTEGRATING NEW TECHNOLOGIES 

“Heel wat ziekenhuisgebouwen lopen achter op 
de technologische (r)evolutie die zich in de 
industrie heeft voltrokken” stelt Jimmy Van Moer, 
Manager Energie en Engineering UZ Brussel, 
vast. “Omdat nieuwbouw niet altijd een optie is, 
komt het er op aan zoveel mogelijk de technische 
ruggengraat te vernieuwen”.

In het verleden werden technische installaties 
hersteld en/of vervangen zonder daarbij echte 
vernieuwing of innovatie na te streven.
Bij vervangingen van installaties wordt dan ook 
steeds de vraag gesteld of de afvalstroom van 
de ene installatie, niet de bron kan vormen van 
een andere. Zo werd bijvoorbeeld bij de ver-
vanging van een persluchtcompressor uitge-
keken naar een compressor die warmte kan 
recupereren en zo het sanitair warm water kan 
voorverwarmen.
De centrale verwarming dateerde uit 1976 en 
bestond oorspronkelijk uit 5 CV-ketels, samen 
goed voor 37MW. Twee CV-ketels werden 15 
jaar geleden vervangen door twee warmte-
krachtkoppelingen die eigendom waren van de 
netbeheerder (Sibelga). Het totaal vermogen 
werd dan teruggebracht naar 30MW.

JIMMY VAN MOER, MANAGER ENERGIE EN ENGINEERING UZ BRUSSEL

Smart Hospitals, de industrie ging ze voor

Bij de renovatie van de stookplaats in 2014   
werd wederom niet gekozen voor een 1 op 1 
vervanging, maar werd de reële behoefte 
bepaald, waaruit bleek dat 23 MW kon volstaan. 
Er werd opnieuw gekozen voor een warmte-
krachtkoppeling, maar wel in eigen beheer en 
volledig geïntegreerd in de stookplaats.

Creatief innoveren
UZ Brussel besliste om zonnepanelen te leggen 
op het ogenblik dat daarvoor de subsidies   
maar beperkt meer werden toegekend. Er werd 
echter een partner gevonden aan wie het dak-
oppervlak wordt ontleend en die de certifi-  
caten ontvangt en daarmee de investering laat 
renderen.
Het ziekenhuis krijgt de geproduceerde elektri-
citeit. De opbrengst bedraagt slechts 2% van  
de totale energiekost van het ziekenhuis, maar 
dat vertegenwoordigt wel 80.000 euro per jaar! 

Jimmy Van Moer concludeert: “Het is nood-
zakelijk om evoluties te erkennen en expertise  
op te zoeken waar ze zit. Door enkel rekening te 
houden met de begrenzing van de eigen kennis, 
loopt men vernieuwing en vooruitgang mis”.


