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‘Digitaal operatiekwartier in een 
‘connected’ ziekenhuis’

Digitaal OK is meer dan digitalisering van beelden



HET OK vandaag, anno 2021

• Digitalisering een hedendaagse OK omgeving is een basisgegeven 
(evolutie van minimale invasieve chirurgie, endoscopie en robotisering)

• Dit brengt uitdagingen met zich mee naar ICT performantie en 
infrastructuur (inclusief BCP)



Concept van Digitaal OK

Operatiezaal Routing & Processing Audio & Video delen

Management, PACS, EPD, post-treatment



Basisdoelstelling van een digitale OK infrastructuur

Basisprincipe:

Digitaal OK stelt chirurgische teams in staat om 
veilig beeld & video-inhoud van hoge kwaliteit 
vast te leggen, op te nemen, te delen en te 
verspreiden, plus alle bijbehorende 
patiëntgegevens.

Vanuit medisch standpunt spreken we van 4 
domeinen

• Beschikbaar stellen en vastleggen van 
beelden (CAPTURE)

• Delen van beelden (SHARING)

• Bewerken en beoordelen van beelden 
(REVIEW)

• Opslaan van beelden in EPD (STORE)



Veiligheid, kwaliteit en beschikbaarheid van data

Vanuit ICT standpunt

• Bewezen technologie

• Gecertificeerd platform

• Het platform kan meerdere 4K- en HD-videobronnen beheren die 
via IP-netwerken worden overgedragen en op eenvoudige manier 
in de portal worden geïntegreerd

• Streams buiten de OK zijn versleuteld voor maximale 
gegevensveiligheid en integriteit met webgebaseerd met 
bidirectionele audio 

• Kwaliteitsbeheer en evaluatie

• Blijvende beveiliging door: 

• Grondige AD-integratie 

• Versleuteling van alle medische gegevens 

• Redundantie zelfs naar de operatiekamer 

• Traceerbaarheid van elke actie



Andere invalshoeken

• Eenvoudig in gebruik voor de artsen en de verpleegkundigen

• Veilige omgeving (bekabeling in de zaal)

• Creatieve oplossing voor langdurige opslag 

• Eenvoudig in onderhoud voor de dienst MI

• Minimale hardware in de OK 

• Uitgebreide rapportage voor OK management

• Op basis van open IT-netwerkstandaarden en -protocollen 
kan ons systeem worden ingezet over bestaande koper- of 
glasvezelnetwerkverbindingen. 

• Onderhouden als onderdeel van een ICT-infrastructuur, 
kunnen systeem-updates snel en efficiënt worden 
geïmplementeerd.
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Digitaal OK ten dienste van 
de chirurg, verpleegkundige
en patiënt
• Infrastructuur:

• Elke zaal: 2x 4K schermen Barco aan
OK tafel

• 14 OK zalen, 2 zalen dagbehandeling
HLK en 2 endoscopie zalen

• Alle toestellen die digitale beelden
(output) produceren gekoppeld

• Live surgery mogelijk naar
congrescentrum

• In 1ste tijd opslag in datacenter in OK, 
dan naar PACS/EPD (KWS)



Pre- operatief

4 Fases
• Pre operatie
• Intra-

operatie
• Overview
• Post-

operatie

Profiel
• Doktor
• Discipline

START/ Choice of 
direct sending to 

PACS

4 fases

Werklijsten
• Patiëntlijst vanuit ziekenhuis OK planning systeem: ↗ patiëntveiligheid
• Snelle manuele opstart bij urgentie



Peroperatief

•Video image capture

• Bookmark in de video

• Screenshoot – foto nemen

• Video sharing (binnen het OK)

• Video sharing ( binnen network)

Configuratie
van 

beeldscherm
en overlay Confirmatie PACS status

Mogelijkheid voor een klok en 
timer op  het scherm bij de 
patiënt



Overview

1. Overzicht van foto’s
en video’s die 
gemaakt werden
tijdens de ingreep

2. Eenvoudige selectie
om te versturen
naarn PACS

Mogelijkheid tot analyseren van 
foto’s en video’s alvorens te 
bewaren en door te sturen naar de 
PACS



Succesfactoren
• Bepalen van een gezamenlijke visie vooraf

• Open communicatie naar alle betrokkenen

• Tijd geven om routine te vinden

• Zorgverleners is in controle tijdens de operatie zowel 
naar keuze beelden als delen met andere 
zorgverleners

• Aanwezigheid op de vloer bij opstart zowel van 
projectleider als van de firma

• Opleiding op de werkvloer kort voor ingebruikname

• Zorgen voor gefaseerde opleidingen van alle 
betrokkenen

• Snel bijsturen waar nodig op basis van input 
eindgebruikers

• Rapportage mogelijk die toegevoegde waarde zijn in 
gesprekken met de eindgebruikers en management

• Evaluatie momenten vooraf inplannen

• De zaken van change benoemen



De uitdagingen 
van de 
toekomst



Uitdagingen in Digitaal OK van de toekomst

• BEELDKWALITEIT: Met 4K-beeldvorming kunnen chirurgen duidelijk in 
een patiënt kijken en operaties met de hoogste precisie uitvoeren.   
De waarde van 8K high-definition beeldtechnologie zal naar verwachting 
toenemen wanneer deze wordt gebruikt voor chirurgie op afstand in 
combinatie met 5G mobiele netwerken. Naast gebruik in elke medische 
setting in ziekenhuizen, zal het delen van high-definition videogegevens 
via het netwerk de mogelijkheden aanzienlijk uitbreiden

•

• 3D: 3D-beeldvorming verbetert de zichtbaarheid van de anatomie van de 
patiënt en verbetert de chirurgische efficiëntie en nauwkeurigheid bij 
laparoscopische procedures met kortere operatietijden

• VIRTUAL & AUGMENTED REALITY: Virtuele en augmented reality
zullen worden gebruikt om chirurgen en clinici op te leiden en hen te 
helpen veel sneller vaardigheid in gecompliceerde technologieën te 
verwerven. 

• ARTIFICAL INTELLIGENCE & ROBOTICS: Kunstmatige intelligentie & 
Robotics zal helpen bij het stellen van een diagnose terwijl de patiënt nog 
op de operatietafel ligt, om operaties te begeleiden en latere behandeling 
te ondersteunen.





Maar ook uitdagingen buiten de muren van het OK

The VR Flight Simulator for Surgeons

Integratie nodig
binnen OK muren



Change (management) start 
bij luisteren naar elkaar


