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UZ Gent maakt orst
nat voor nieuw EPD

et project voor een
nieuw elektronisch
patiëntendossier

(EPD) komt eraan”, zegt prof Dr.
Bart Sijnave, cio van UZ Gent “Dat
wordt een enorme inspanning.
Daarmee vergeleken is ons SAP
project (zie pagina 43) peanuts.”

In het EPD wordende medische
patiëntengegevens digitaal be
waard. Het systeem van UZ Gent
draait al 15 jaar. “Eigenlijk was er
al eens de vraag gekomen van an
dere ziekenhuizen om ons systeem
over te nemen.” Dat naar analogie
met het UZ Leuven, dat zijn Nexuz
Health-systeem uitrolt bij andere
ziekenhuizen, of het UZ Brussel
dat zijn klinisch informatiesysteem
ter commercialisatie verkôcht
heeft aan Partezis. “Op die manier
heb je natuurlijk vers geld om te
investeren in iets nieuws. Maar ik
zie er niet echt veel waarde in om
oude technologie van ons bij an
dere ziekenhuizen te plaatsen. En
wat geïm~lementeerd is bij zo’n
grote instelling als de onze is niet
altijd even geschikt voor kl~inere
ziekenhuizen.”

Daarom gooit Sijn~ve het over
een andere.boeg: hij wil de aanbe

steding voor een nieuw EPD sa
men voeren met een aantal andere
geïnteresseerde ziekenhuizen.
Binnen de vzw Cozo, het ‘Collabo
ratief Zorgplatform’ dat precies
opgericht is om meer samenwer
king te creëren tussen ziekenhui
zen, vond Sijnave al wat gelijkge
stemden. “We zouden dat beter
wat vaker doen. Het kan natuurlijk
niet voor alles, maar wel voor heel
wat dingen. Iedereen heeft een be

IN HET EPD
WORDEN DE
MEDISCHE

PATIENTENGE
GEVENS DIGITAAL
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paalde basisfunctionaliteit nodig,
zoals pc’s of een medisch dossier.
Dan kan je nog altijd wat ‘flavours’
toevoegen.” De ‘request for infor
mation’ is ~voorzien voor eind. dit
jaar en de gunning. tegen eind vol
gend jaar, zodat d~ implernentatie
tegen 2014 kan starten. * [STG]

Supporter voor je favoriete voetbaiptoeg
Socio is een nieuwe webappticatie van Sporza waarmee voetbatliefheb
bers virtueeL kunnen supporteren voor hun pLoeg wanneer ze naar een
match aan het kijken zijn. De gebruiker checkt in voor de wedstrijd en
krijgt een realtime leed van de belangrijkste events uit de match voor
zich waarop hij kan reageren is een rode kaart terecht of niet? Hoeveel
sterren verdient een goal? De supporter beslist. Er is ook een soundboard
met geluidsfragmenten waarmee zowel vuvuzelas als klassieke quotes
van bekende presentatoren kunnen worden afgespeeld. Socio fungeert
als een virtueet stadium, waarbij de supporters van beide ploegen tegen
elkaar uitgespeeld worden. Eén en ander creëert een bron aan data
over wat leeft bij de supporters en die data wordt aangewend om een
overzicht te maken van de hoogtepunten van de voorbije voetbalweek.
De wehapplicatie, gecreëerd door de Gentenaars van In the Pocket is
gebouwd volgens het responsive design-principe, wat zoveel wil zeggen
als dat de app zich automatisch aanpast aan het toestel waarop je hem
gebruikt. Gewoon even urfen naar socio. sporza.be vanop je smartpho
ne, tablet of pc.
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