
UZ LeUven 
verpLegend team UZ LeUven heeft  
meer tijd over voor de patiënt dankZij  
netwerk van CisCo

«door aLLe medisChe toesteLLen in de kamers op intensieve Zorgen via swit-
Ches van CisCo te Convergeren in het ZiekenhUisnetwerk, kUnnen we onZe 
artsen niet aLLeen meer gegevens beZorgen, maar die ook grafisCh beter 
in kaart brengen. dat maakt dat de informatie niet aLLeen CompLeter is, het 
verbeterde visUeLe karakter ervan vereenvoUdigt bovendien de gegevens 
anaLyse.»

dominiek Cottem, project leider informatie systemen, UZ Leuven

e X e C U t i v e  s U m m a r y

aChtergrond

De Universitaire Ziekenhuizen Leuven vormen een geheel van verschillende zie-
kenhuizen: UZ Gasthuisberg, UZ Sint-Rafaël, UZ Sint-Pieter, UZ Pellenberg en UMC 
Sint-André te Lubbeek. Tot voor kort behoorde ook het Psychiatrisch Ziekenhuis 
Salve Mater tot deze groep, maar in die instelling wordt vandaag geen ziekenhuis-
activiteit meer ontwikkeld. Tot 1970 functioneerden alle instellingen veeleer los van 
elkaar en was hun medische zorgverlening niet altijd optimaal op elkaar afgestemd. 
De splitsing van de Leuvense universiteit bracht met zich mee dat voor de kersverse 

autonome Faculteit voor Geneeskunde een passend geïntegreerd universitair 
ziekenhuis moest worden uitgebouwd. Een heuvelkam gekend als Gasthuisberg 
bleek de ideale plaats voor de bouw van een volledig nieuwe medische campus 
met ziekenhuis en onderwijsaccommodatie. Over de jaren heen is UZ Gasthuis-
berg meer en meer uitgebreid. Zo zijn er op dit ogenblik besprekingen met de 
overheid aan de gang om de overblijvende activiteit hospitalisatie uit UZ Sint-Pie-
ter te lokaliseren op Gasthuisberg.

Uitdaging    

De Universitaire Ziekenhuizen Leuven zochten naar een oplossing om de me-
dische toestellen rond de patiënten op de afdeling intensieve zorgen te con-
vergeren in een enkel netwerk. De verpleegkundigen moesten de medische 
gegevens immers steeds manueel invullen. Door de gegevensverzameling 

te automatiseren, wilde men enerzijds menselijke fouten en tijdverlies uitscha-
kelen en anderzijds de analyse van patiëntengegevens sterk vereenvoudigen. 
Tegelijk wilde men dit netwerk van kritieke toestellen galvanisch scheiden en 
ervoor zorgen dat alle netwerkpoorten geïsoleerd zijn. 

opLossing

UZ Leuven implementeerde eerder al een patiëntenbeheersysteem. Met de 
installatie van Cisco switches in alle kamers van de dienst intensieve zorgen, 
kan het ziekenhuis nu ook de kritieke toestellen op die dienst integreren met 
datzelfde patiëntenbeheersysteem.

Doordat die kritieke toestellen galvanisch gescheiden zijn, blijft de veiligheid 
van de patiënt op ieder moment verzekerd. UZ Leuven verbetert met deze in-
stallatie in eerste instantie zijn medische zorgverstrekking, maar de patiënten 
zelf beschikken voortaan ook over een netwerkpoort om eventueel te surfen.

resULtaten

Patiëntengegevens worden vandaag elke minuut doorgeseind naar de centrale 
databank van het ziekenhuisnetwerk. Op die manier hoeft het medisch perso-
neel niets meer te noteren en vermijdt UZ Leuven menselijke fouten en dubbel 
overschrijfwerk. De gegevens van de verschillende medische toestellen die 
in de kamers op intensieve zorgen opgesteld staan, worden met elkaar verge-
leken in het patiëntenbeheersysteem. Door die verregaande automatisering 
kunnen artsen sneller patronen herkennen en medische beslissingen nemen.. 

Volgens een aantal wetenschappelijke studies bespaart het verplegend perso-
neel op die manier een half uur aan administratieve tijd per shift van acht uur. 
Die vrijgekomen tijd wordt besteedt aan patiëntenzorg. Voor de administratie 
wordt de facturering van zorgverstrekking en medicatie eenvoudiger. Dankzij de 
switches zijn alle poorten bovendien galvanisch gescheiden, zodat de patiënten 
zeker niets kan overkomen.



Tot een jaar geleden vulden de artsen en verpleegkundigen 

van de dienst intensieve zorgen van UZ Leuven de gegevens 

voor het patiëntendossier manueel in. Ze schreven die over 

van de vele medische toestellen die in zo’n kamer opgesteld 

staan. Dat neemt niet alleen wat tijd in beslag, maar houdt ook 

een reëel risico in op menselijke fouten. Bovendien is het niet 

zo eenvoudig om op die manier de evolutie van de toestand 

van de patiënt bij te houden en oude gegevens met nieuwe te 

vergelijken. Daarom zocht UZ Leuven naar een oplossing om 

het dubbele overschrijfwerk te automatiseren. Die oplossing 

werd uiteindelijk gevonden in het patiëntenbeheersysteem 

MetaVision van iMDsoft.

Tegenwoordig zijn de meeste medische toestellen voorzien 

van een netwerkaansluiting. Daarom rees bij de dienst inten-

sieve geneeskunde van het universitaire ziekenhuis het idee 

om de verschillende toestellen op de afdeling te verbinden 

met het ziekenhuisnetwerk. Daartoe diende men de bestaan-

de netwerkpoort uit te breiden, om extra poorten beschikbaar 

te kunnen maken. De informaticadienst van UZ Leuven instal-

leerde in elke kamer van de afdeling een 8-poorts switch van 

Cisco. Elk toestel in zo’n kamer, bijvoorbeeld voor nierdialyse 

of beademing, is daarmee verbonden. De switch zelf staat in 

verbinding met het centrale netwerk van het ziekenhuis.  

Zo kan men de monitoringgegevens integreren met het pa-

tiëntenbeheersysteem.

«Acht poorten is nu misschien nog iets te ruim 

gerekend, maar het valt moeilijk te voorspel-

len hoeveel poorten we in de toekomst precies 

nodig zullen hebben. De geneeskunde evolueert 

mee met de technologie. Meer en meer zieken-

huisapparatuur is tegenwoordig uitgerust met 

een netwerkaansluiting. Zo zijn er nu nog poorten 

vrij, maar we verwachten dat we die op termijn 

ook gaan gebruiken», verklaart Dominiek Cottem, 

projectleider informatiesystemen bij UZ Leuven.

sneLLer en eenvoUdiger  
herkennen van medisChe patronen
De medische toestellen op een dienst intensieve 

zorgen verschaffen enorm veel gegevens over 

de patiënt. Door al die monitoringgegevens 

elektronisch te verzamelen, dienen zich heel wat 

nieuwe mogelijkheden aan. «In de eerste plaats 

kunnen we de patiënt nu makkelijk van op afstand 

volgen. Daarnaast stelt het samenbrengen van 

al die gegevens uit verschillende bronnen ons in 

staat om sneller en makkelijker de juiste beslis-

singen te nemen. In onze centrale databank kun-

nen we de binnenkomende gegevens vergelijken 

en aan de hand daarvan optimale analyses 

uitvoeren. Dat laat ons onder meer toe om sneller 

bepaalde medische patronen te herkennen. Als 

alle gegevens erop wijzen dat de patiënt een 

longontsteking aan het ontwikkelen is, kunnen 

we daar proactief op inspelen en tijdig de nodige 

maatregelen treffen. We konden analyses en 

resultaten namelijk niet optimaal vergelijken en 

beschikten dan ook niet even snel en overzichte-

lijk over de informatie als vandaag», verklaart Dr. 

Geert Meyfroidt, adjunct-kliniekhoofd intensieve 

geneeskunde.



Vroeger waren de artsen het gewoon om de medische gege-

vens van hun patiënten op papier te analyseren. De vergaarde 

informatie werd in tabellen gegoten en was vrij beperkt. Nu 

kan men de artsen niet alleen meer gegevens bezorgen, maar 

ze ook grafisch beter in kaart brengen. Dat maakt dat de infor-

matie niet alleen completer is, het verbeterde visuele karakter 

ervan vereenvoudigt ook de gegevensanalyse. 

«Onze artsen kunnen de gewenste informatie nu op alle 

mogelijke manieren oproepen. Elke arts heeft daarvoor zijn 

eigen grafische voorkeuren. Via curves en grafieken die we 

trekken op basis van de beschikbare gegevens, kunnen we 

de informatie over de patiënt bijzonder aanschouwelijk maken. 

Dat is krachtiger dan een eenvoudige tabelvorm op papier. 

De technologie maakt het verzamelen en interpreteren van 

deze massa aan gegevens veel eenvoudiger. Door alle data 

rond een patiënt te stroomlijnen, wordt ook het leven van de 

arts, kinesist of verpleger iets gemakkelijker», legt Dominiek 

Cottem uit.

steeds aCCUrate patiëntendossiers
Bovenal moeten de artsen en verpleegkundigen van UZ 

Leuven niets meer overschrijven. Het verpleegkundig per-

soneel bevestigt om het uur de waarden die automatisch 

doorgeseind worden. Op die manier zijn alle gegevens in het 

elektronisch patiëntendossier accuraat en wordt de kwaliteit 

van de zorgverstrekking geoptimaliseerd. «Ook de patiënten 

halen dus hun voordeel uit deze automatisering. De switches 

van Cisco waren voor ons een goed hulpmiddel daartoe», 

vervolgt Cottem.

De integratie van de patiëntengegevens ver-

gemakkelijkt ook de opvolging door de artsen. 

In het patiëntenbeheersysteem worden de 

patiëntengegevens elke minuut geactualiseerd. 

Vroeger kregen de artsen die info maar één 

keer per dag voor ogen. Nu kunnen zij met een 

enkele muisklik bijvoorbeeld de caloriebalans 

van een patiënt oproepen. Daarmee kunnen ze 

automatisch de hoeveelheid voeding berekenen 

die de patiënt de volgende dagen nodig heeft. 

In het brandwondencentrum kunnen de artsen 

automatisch de hoeveelheid vocht berekenen die 

de patiënt moet toegediend worden. «Onze art-

sen kunnen de status van hun patiënten vandaag 

dus op de voet volgen. Net daarom wordt er bij 

geplande systeemstops, wanneer ze zelfs maar 

voor twee uurtjes geen toegang hebben tot de 

medische gegevens, al een beetje geklaagd op 

de dienst. Ze kunnen niet meer zonder,» aldus Dr. 

Meyfroidt. 

seCUndaire aLarmsystemen
Op vrijwel al onze medische toestellen staat 

een alarmsysteem. Dat geeft een waarschuwing 

wanneer een bepaalde grenswaarde wordt over-

schreden. Voor de interpretatie van de alarmen is 

het vaak belangrijk om de gegevens die van een 

andere bron komen te kennen. Voor de informa-

tisering en de integratie van data was er geen 

overkoepelend systeem en wisten de verschil-

lende toestellen niets van elkaar af. 

«Nu we ze samengebracht hebben op een 

enkel netwerk kunnen we eigen, secundaire 

alarmsystemen gaan creëren. Wanneer verschil-

lende grenswaarden samen bereikt worden, 

zijn we meteen op de hoogte en kunnen we iets 

korter op de bal spelen dan vroeger. Let wel, 

het systeem werkt puur ondersteunend: de arts 

behoudt nog steeds alle controle,» legt Dr. Mey-

froidt uit. «Voor een heel aantal aandoeningen op 

intensieve zorgen, bijvoorbeeld shock door een 

ernstige infectie, is de snelheid waarmee een 

adequate behandeling wordt ingesteld letterlijk 

van levensbelang. Voor die aandoeningen willen 

we dan ook specifieke ‘slimme’ alerts creëren. 

De geïntegreerde data ondersteunen niet alleen 

onze patiëntenzorg, maar ook het wetenschap-
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pelijk onderzoek op onze dienst. Voor een universitair centrum 

als het onze is deze tweede functie ook heel belangrijk. Wan-

neer bijvoorbeeld een patiënt met het ideale profiel voor een 

bepaalde klinische studie op onze dienst aanwezig is, verwit-

tigt het patiëntenbeheersysteem ons hiervan. Zo kunnen we 

de geïnteresseerde of verantwoordelijke onderzoeksdeparte-

menten op de hoogte brengen.»

gaLvanisChe sCheiding
De Universitaire Ziekenhuizen Leuven installeerden de 

switches van Cisco niet alleen om de medische opvolging te 

vereenvoudigen. Op de dienst intensieve zorgen liggen de 

patiënten namelijk aan een aantal toestellen die via een gal-

vanische scheiding aangesloten zijn op het lichtnet. Wanneer 

die toestellen op het ziekenhuisnetwerk aangesloten worden, 

moet dat netwerk ook galvanisch gescheiden worden. Op de 

kamer wordt de uplink van de geïnstalleerde switch aangeslo-

ten op een galvanisch gescheiden outlet, zo zorgen we ervoor 

dat alle netwerkpoorten op de switch ook geïsoleerd zijn.  

Zo is men zeker dat de patiënten niets kan overkomen.

«We kozen ook voor de switches van Cisco om hygiënische 

redenen. In tegenstelling tot de meeste andere switches, die 

worden gekoeld door middel van een ventilator, worden de 

switches van Cisco immers passief gekoeld en maken ze dus 

geen stof. Een ziekenhuis, en zeker operatiekamers en de 

kamers op intensieve zorgen, moet kraaknet zijn. De switches 

van Cisco dragen daar in belangrijke mate toe bij. En nog een 

voordeel: doordat er geen ventilator ingebouwd is, maken de 

switches ook bijna geen geluid. Op intensieve zorgen is dat 

zeker geen overbodige luxe,» besluit Dominiek Cottem.

Elke kamer op intensieve zorgen is uitgerust met een pc, die 

uiteraard ook met het netwerk verbonden is via de switches. 

Dokters kunnen vanuit die kamers gegevens opvragen en 

doorsturen. Wanneer ze de epileptische activiteit van een pa-

tiënt willen onderzoeken, sturen ze rechtstreeks een elektro-

encefalogram naar het neurologisch labo waar het snel door 

experten kan worden beoordeeld. Ook de echografiebeelden 

van het hart worden via de switches verstuurd. Tegelijk wordt 

het comfort van de patiënt verhoogd: dankzij die extra net-

werkpoorten kan hij namelijk gewoon surfen in zijn kamer. 

aantaL switChes verdUbbeLen
In een eerste fase installeerde het UZ Leuven in 

totaal 80 switches. Momenteel bekijkt het nog 

welke afdelingen het op termijn met het patiën-

tenbeheersysteem zal uitrusten. In de eerste 

plaats denkt het ziekenhuis aan de dienst neona-

tologie en de verschillende operatiekamers.  

In de toekomst wil het UZ Leuven het totale 

aantal geïnstalleerde switches opvoeren tot 

minstens 170.

Samengevat zijn er een drietal elementen die het 

investeringsrendement van dit project bepalen. 

In de eerste plaats hebben de verpleegkundi-

gen van UZ Leuven dankzij de automatisering 

elke shift een half uur meer tijd over voor hun 

patiënten. «In de zorgsector wordt de return on 

investment altijd ook kwalitatief gemeten, en 

niet louter financieel-economisch. Een grotere 

beschikbaarheid van het verpleegkundig per-

soneel is voor onze ernstig zieke patiënten van 

levensbelang», besluit Dr. Meyfroidt. Daarnaast 

optimaliseert de automatisering ook de patiën-

tenzorg. De software genereert onder meer 

slimme alarmen en standaardiseert de zorg door 

specifieke protocols. Ten slotte gebruikt men de 

verzamelde gegevens als bron van wetenschap-

pelijke studies, maar ook om het beheer van de 

afdeling te ondersteunen en de kwaliteit van de 

zorgverlening permanent te kunnen onderzoeken. 


