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Les Datacenters sur un petit nuage
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Bi-Monthly Headlines

CLOUD COMPUTING NIET ALTIJD
EVIDENT IN GEZONDHEIDSZORG
Ondanks al de voordelen die iedereen aan cloud cornputing toedicht, zijn er toch sectoren die heel terughoudend
blijven om op de cloudwagen te springen. De gezondheidszorg is er zo een. “Dat heeft vooral te maken met de
omzichtige manier waarop we met medische data moeten omspringen’ zegt Bart Sijnave, CIO van UZ Gent.
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IJZ Gent is vandaag nog geen actief
cloudgebruiker, al wordt er we! ge
experimenteerd met een private
cloud, geeft Bart Sijnave toe. “Dat
heeft alles te maken met de voor
zichtigheid die de gezondheidssec
tor hanteert rond cloud, vooral

Frans Godden rond medische data die je toch niet

zomaar ergens kan laten rond
dwarrelen in de cloud. We onder
zoeken nu wel of we bijvoorbeeld
ons personeelsplanningssysteem
niet in een cloud zouden kunnen
zetten. We gaan dus wat schoor
voetend in die richting, maar zoals
altijd zijn er aan dergelijke techno
logieën wel voor- en nadelen. Voor
mij persoonlijk is het grootste
voordeel dat je het onderhoud en al
de inspanningen die je er moet in
steken om het up-to-date te hou
den, kan vermijden, je kan je fo
cussen op puur inhoudelijke zaken,
je moet je niets meer aantrekken
van die ‘ijzerwinkel’. En natuurlijk
zijn flexibeler werken en schaal
baarheid ook argumenten pro
plus dat je met de cloud van heel
die zorg van de infrastructuur in je
datacenter verlost bent.”

EXECUTIVE
S U M MARY

BART SIJNAVE

• OOK NADELEN

Bart Sijnave is zich ook wel degelijk
• bewust van de nadelen van cloud

computing. “Er is niet alleen het
gevaar dat een medisch dossier in
verkeerde handen zou terechtko

• men maar ook de kwestie van be
1 • schikbaarheid. Vandaag worden in

een ziekenhuis de radiologiebeel
i den over het netwerk tot in de ope

ratiezaal gestreamd, en dus moet je
zekerheid hebben dat die beelden
altijd beschikbaar zijn. Wij gaan

dat vijf keer redundant maken, een
cloudpartner misschien maar twee
keer, en als die dan uitvalt, dan
hebben we een probleem. Nu weet
ik wel dat mijn eigen systemen ook
kunnen uitvallen, maar er is nog
altijd dat gevoel van controle als
het uitvalt, dan springen mijn sys
teemingenieurs naar die server om
het op te lossen, ze zijn fysiek aan

wezig. In de cloud heb je er het ra
den naar, de server staat ergens en
je moet erop vertrouwen dat ie
mand er wel gaat naar kijken.”

STERK GEVIRTUALISEERD
Wat Sijnave wel niet belet al volop
met de aanloop naar cloud te wer
ken, virtualisatie. Al blijft hij ook
daar nog voorzichtig. “90 procent
van mijn centrale infrastructuur is
gevirtualiseerd, het gros van mijn
servers zijn virtuele machines, maar

voor onze patiëntendossiers, onze
core toepassing, doen we dat niet,
die houden we op fysieke machines,
dan zijn we zeker dat op die hard
ware maar één applicatie draait.”
Die virtualisatie heeft uiteraard een
impact gehad op het datacenter van
UZ Gent. “Maar niet wat je zou ver
wachten”, stelt Bart Sijnave. “Door
het feit dat de informatisering hier
nog altijd toeneemt, hebben we
geen leegloop van ons datacenter
gezien. Op vijfjaar tijd is het aantal
servers verdubbeld - waar toen
maar sporadisch een patiëntendos
sier gebruikt werd, gebeurt dat nu
over heel het ziekenhuis. Stel dat we
alles fysiek hadden moeten voor
zien, dan had ik nu dubbel zoveel
straten nodig in mijn datacenter en
zouden ook de voorzieningen voor
stroom en koeling enorm gestegen
zijn. In die zin is de virtualisatie ze
ker merkbaar. Als ik niet gevirtua
liseerd had, dan had ik zelfs een
extra datacenter moeten bouwen.
De schaalbaarheid en het flexibeler
gebruik van de hardware korne1~
daar als troeven nog bovenop”
besluit Sijnave. so

WWW.CXONET.BE


