Naar een uniform
ecosysteem voor de zorg
Wij verbeteren de ervaring in de zorgsector door toonaangevende
digitale oplossingen te ontwikkelen en personen,
processen en systemen binnen het ecosysteem van de zorg
met elkaar te verbinden.

Onze focus? De ervaring van de patiënt
verbeteren, de steeds groeiende ITcomplexiteit ontwarren, de productiviteit
in de zorgsector verhogen en werken aan
datagestuurde zorg.
Hoe spelen we dit klaar? Dankzij onze
hoogwaardige oplossingen en meer dan
25 jaar ervaring in de gezondheidszorg.
We werken altijd nauw samen met
onze klanten, op basis van diepgaande
sectorkennis en persoonlijke interacties
met zorgverleners.
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Gezondheidszorg
zit in ons DNA

Voorwoord

Zorginstellingen worden met verschillende uitdagingen
geconfronteerd: de continuïteit van de zorg in
alle omstandigheden garanderen, een antwoord
bieden op de veranderende verwachtingen van
patiënten, samenwerkingen opzetten binnen het
volledige ecosysteem van de zorg en waardegerichte
servicemodellen ontwikkelen. En dat is nog maar het begin.
Wij bieden zorginstellingen een uitweg uit hun complexe
IT-landschap om hun uiteindelijke doel te bereiken: betere
zorg voor patiënten. Onze oplossingen helpen hen digitaal
relevant te blijven in een veranderend zorglandschap.
Zorg zit verankerd in het DNA van Cegeka. Onze
IT-experts beschikken over vele jaren ervaring
in de digitale gezondheidszorg. We weten dat
databeveiliging, privacy en altijd online belangrijke
factoren zijn. Op basis van uw prioriteiten bieden
wij u een duidelijke IT-strategie en begeleiden we u
bij de integratie en het beheer van uw IT-processen.
Met het EPD-systeem van nexuzhealth, dat werd ontwikkeld
in samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Leuven,
bieden we een antwoord op de huidige vraag naar
kwalitatieve optimalisatie binnen de patiëntenzorg.
Op die manier willen we de samenwerking
tussen
zorgverleners
en
patiënten
op
een
transparante en uniforme manier ondersteunen.
Met meer dan 4.000 professionals begeleiden we
uw zorginstelling door alle aspecten van het digitale
transformatieproces. Cegeka ontwikkelt state-of-theart digitale oplossingen door mensen, processen en
systemen met elkaar te verbinden binnen een endto-end ecosysteem voor de zorg. Want dat is volgens
ons waar het bij geconnecteerde zorg om draait.

Gertie Delande - Vice President Cegeka healthcare,

CEO nexuzhealth

Wij helpen
stakeholders om
hun weg te vinden
binnen het steeds
complexere
IT-landschap.
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5
drivers voor
stakeholders in
de zorgsector

Stakeholders in de zorgsector
staan voor nieuwe uitdagingen
en moeten zich voorbereiden op
de toekomst.
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Door meer betrokkenheid worden patiënten en
zorgverleners echte partners
Patiënten zijn meer dan ooit betrokken bij het
zorgproces. Ze willen persoonlijk en in real-time
mobiel toegang krijgen tot hun gezondheidsinformatie
en zorgverleners. Patiënten staan centraal in het
ecosysteem van de zorg, en spelen meer dan ooit
een actieve rol bij beslissingen over hun gezondheid.
Communicatie en informatie zijn daarom cruciaal.
Patiënten verwachten ook meer gepersonaliseerde
zorg, waarbij zowel individuele en gezinsvriendelijke als
online raadplegingen mogelijk zijn. Deze nieuwe vorm
van betrokkenheid verbetert de kwaliteit van de zorg.
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Meer efficiëntie

De continuïteit van de zorg garanderen
via samenwerkingen binnen het digitale
ecosysteem van de zorg
Diensten die instaan voor preventie, behandeling en
zorg bundelen hun krachten om continuïteit binnen de
zorg te creëren. Hierbij gaan ze op zoek naar manieren
om de efficiëntie en de productiviteit te verhogen. De
toename van het werk en van het personeelsbestand
vereist een nieuwe aanpak. Fusies, specialisaties,
budgetbeperkingen en nieuwe technologieën dwingen
zorginstellingen om hun digitale strategieën en
activiteiten met een kritische blik te bekijken. Daarom zijn
zorgverleners op zoek naar digitale expertise om samen
de weg te bereiden voor digitale zorg en optimaal samen
te werken binnen het digitale ecosysteem van de zorg.

Zorgverleners willen hun activiteiten opschalen en de
efficiëntie ervan optimaliseren. De focus ligt meer dan ooit
op het leveren van waarde. Dit model van waardegedreven
zorg verschilt van de "fee-for-service"-aanpak waarbij
zorgverleners worden betaald op basis van de hoeveelheid
zorg die ze hebben verleend. In een waardegedreven
zorgsysteem worden zorgverleners betaald op basis van
de gezondheidsresultaten van de patiënt. De “waarde”
wordt bepaald door de gezondheidsresultaten te meten
ten opzichte van de kosten voor het bereiken van die
resultaten. Zorginstellingen moeten de overstap maken
van IT-chaos naar IT-value, zodat ze hun strategie
op de behoeften van de markt kunnen afstemmen.

DRIVERS

Government
, industry & l
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Service
providers

Patients
Cure
providers

Care
providers

Het
end-to-end ecosysteem van Cegeka
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Kwaliteitsverbetering
Vroeger was vooruitgang binnen de gezondheidszorg
gebaseerd op een beperkte hoeveelheid data. Er
vindt momenteel een verschuiving plaats naar wat
we "evidence-based medicine" noemen. Continue
opvolging van data die worden verzameld vóór, tijdens
en na procedures geeft een beter (real-time) beeld van
de potentiële resultaten en optimaliseert tegelijkertijd
de kwaliteit van de processen. Dit maakt een meer
predictieve aanpak mogelijk, eventueel ondersteund door
artificiële intelligentie, bij de keuze van een behandeling:
de juiste patiënt, het juiste moment en de juiste plaats.
Bij de verzameling en het gebruik van gevoelige en
persoonlijke gegevens van patiënten moeten echter ook
de beveiliging en compliance correct worden beheerd.

5

In moeilijke tijden is een solide
basis cruciaal. U hebt nood
aan partners waarop u kunt
vertrouwen. En dat is precies wat u
bij Cegeka zult vinden. Wij streven
naar een betere patiëntenzorg.
Geen kunstgrepen, maar alleen
echte vooruitgang. Op weg
naar een datagestuurde zorg
die klaar is voor de toekomst.

Veranderende regelgeving vereist verdere
optimalisatie
We mogen trots zijn op onze gezondheidszorg, die tot de
beste ter wereld behoort. Voortdurende optimalisatie en
veranderingen in de regelgeving brengen echter kosten
met zich mee. Digitale strategieën en werkmethoden
leiden tot nieuwe inzichten, vereenvoudigen de
implementatie van nieuwe regelgeving, en zorgen
voor meer samenwerking en budgetoptimalisatie.

Pragmatisch.
Betrouwbaar.
Dat is Cegeka.
9

Haalt u op dit
moment alles
uit uw dataecosysteem?

Worstelt u met
veranderende
en nieuwe
technologieën?
Digitale strategieën
Zorgen voor digitale relevantie

Oplossing

Een pragmatische IT-roadmap
op basis van 3 componenten die
uw digitale relevantie garandeert
• Business
• Technologie
• Klanten/gebruikers

Onze aanpak
•
•
•
•
•

Resultaatgerichte workshops
Klanten-/gebruikersonderzoek
Prototyping
Conceptuele denkmethoden
High-level architectuur en plan

Voordelen

• Beter inzicht in de klant/
gebruiker
• Technologie evalueren, wars
van alle hypes
• Groei van de business en
betere beveiliging

Bent u op zoek
naar software
die de business
value levert die u
verwacht?
SOFTWARESERVICES
Agile digital factory

Oplossing

Cloud native development
op basis van herbruikbare
componenten die door onze
state-of-the-art agile software
factory worden geleverd.

Onze aanpak
•
•
•
•

Businessanalyse
Development (incl. 'low code')
Testen en evaluatie
Continuous release

Voordelen

• Toekomstbestendige
development
• Kostenefficiënt
• Betrouwbaar en voorspelbaar
• Focus op de business
• Snelle time-to-market

Business Intelligence
- Data & AI
Bouwen aan een datagestuurde
organisatie

Oplossing

• Cloud Based Business
Intelligence
• Big Data Processing
• Artificial Intelligence
Development
• Machine Learning Platforms
• Data Lakes / Data Warehouses

Onze aanpak
•
•
•
•
•

Data Intelligence Analysis
Proof of Value
Pilot
Project Waves
Support and Improve

Voordelen

• Meer inzicht in het beheer en
de financiële status van uw
organisatie via dashboards en
rapporten
• Eenvoudiger beheer en opslag
van data
• Geef uw marketingafdeling een
boost met algoritmes voor lead
scoring, klantensegmentatie,
enz.
• Analyseer en optimaliseer
uw processen op basis van
inzichten die zijn afgeleid uit
objectieve data

Ons doel?
De ervaring van de
patiënt verbeteren
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Bij Cegeka willen we digitale relevantie creëren voor de
zorgsector. Hierbij zien we technologie als een middel, niet
als een doel op zich. We focussen op vier cruciale resultaten
voor alle stakeholders in de gezondheidszorg.

1
3

DE ERVARING VAN DE
PATIËNT VERBETEREN
Hoe? Door de patiënt centraal te plaatsen. Een
patiëntgerichte digitale strategie leidt tot een
toekomstbestendige dienstverlening. Een
korte time-to-market voor nieuwe software,
ontwikkeld in nauwe samenwerking met
de juiste stakeholders, verbetert zowel de
tevredenheid als de kwaliteit binnen de zorg.

MEER PRODUCTIVITEIT IN DE
ZORGSECTOR
Digitalisering en automatisering zorgen
voor meer productiviteit en efficiëntie.
Digitale werkplekken zijn een belangrijk
instrument om de interne productiviteit
te ondersteunen. Bovendien ontzorgen ze
de IT-afdeling en verhogen ze de kwaliteit
van de zorg. Van strategie tot uitvoering en
adoptie: onze digitale werkplekoplossingen
zijn
gericht
op
resultaten.

2
4

OPLOSSINGEN VOOR DE
GROEIENDE
IT-COMPLEXITEIT
Zorgverlenerswillen hun activiteiten opschalen
en de efficiëntie ervan optimaliseren. De
focus ligt meer dan ooit op het leveren van
waarde. Om die waarde te kunnen bieden,
moet het IT-team de dagelijkse activiteiten
ondersteunen en tegelijkertijd ruimte creëren
om te investeren in technologie die nieuwe
mogelijkheden biedt voor de business.

NAAR DATAGESTUURDE
ZORG
Er is een stijgende vraag naar kwalitatieve
optimalisatie binnen de patiëntenzorg.
Hoe
kunnen
we
daarop
inspelen?
Door beschikbare data te gebruiken of
bijkomende gegevens te verzamelen en
deze te vertalen naar waardevolle inzichten.

FOCUS

Een blik op onze activiteiten
Onze end-to-end oplossingen en -services maken deel uit van een geïntegreerd portfolio dat
het hele IT-spectrum bestrijkt:
van applicaties tot implementatie- en infrastructuurservices.
Onze oplossingen en diensten kunnen worden geleverd inverschillende modellen en samenwerkingsvormen.
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Wij zijn een familiebedrijf
dat IT-oplossingen levert
"in close cooperation"
met onze klanten.

15

Waarom Cegeka
kiezen voor uw
IT-oplossingen?

WAAROM CEGEKA

De gezondheidszorg maakt al meer dan 25 jaar deel uit van het
DNA van Cegeka. Onze ervaring in de sector is ongeëvenaard en
wordt elke dag groter. We werken nauw samen met onze klanten,
“in close cooperation”. We ondersteunen hen met raad en daad.
Net zoals zorgverleners dat doen voor hun patiënten.

1. Wij hebben vele jaren ervaring in de zorg

3. Van dichtbij meemaken

De gezondheidszorg is een complexe sector – niet
alleen voor patiënten, maar voor alle stakeholders.
Dankzij onze jarenlange ervaring in de sector begrijpen
we deze complexiteit bij Cegeka maar al te goed. Wij
ontwikkelen al jaren oplossingen voor een betere zorg.

Als u met Cegeka samenwerkt, wordt u deel van een
netwerk. Wij zijn een familiebedrijf dat IT-oplossingen
levert "in close cooperation" met onze klanten. De relaties
met onze klanten zijn gebaseerd op vertrouwen. We
werken niet alleen voor u, maar vooral samen met u.

2. Wij focussen op resultaten

4. Wij leveren end-to-end oplossingen en
services

Bij Cegeka geloven we sterk in een pragmatische
aanpak. Bij de implementatie van nieuwe IToplossingen zijn klantgerichtheid en digitale relevantie
voor ons cruciaal. Om uw productiviteit en efficiëntie
te verhogen. Om uw gegevens en uw bedrijf te
beschermen. Wij helpen u met andere woorden om
een deel te worden van een digitaal ecosysteem.

Eerst onderzoeken we of opkomende trends en
technologieën waardevol kunnen zijn voor uw organisatie.
Vervolgens bouwen en integreren we oplossingen in en
buiten de cloud. Als sluitstuk beheren en optimaliseren
we al uw bedrijfsprocessen, applicaties en infrastructuur.

We werken niet
alleen voor u,
maar vooral
samen met u,
zodat u zich
volledig op uw
patiënten kunt
focussen.
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Verliest u
productiviteit door
een gebrek aan
samenwerkingsplatformen en
shadow-IT?
Digitale werkplek – Focus
op de gebruiker, samenwerking en inzichten
Digitale vaardigheden versterken

Oplossing

• Bedrijfsapplicaties en -inzichten
• Communicatie- en samenwerkingsplatformen
• Gepersonaliseerde ervaring
• Beveiligingsdiensten
• Infrastructuur en ondersteunende technologieën (multi-cloud)

Onze aanpak

• Bewezen methodologie voor
de implementatie van werkplekken
• Ontwerp, bouw, POC, pilot,
uitrol, beheer en gebruikersadoptie

Voordelen

• “Altijd up-to-date” in alle
werkplekdomeinen (functionaliteit, applicaties, apparaten en
beveiliging)
• Filosofie waarin de gebruiker
centraal staat, met een proactieve aanpak voor gebruikersadoptie
• Verhoog de productiviteit en
focus op de kerntaken dankzij
slimmere tools en geautomatiseerde processen

Biedt uw ITinfrastructuur
geen
ondersteuning
voor DevOps?
Applicatiebasis Containerplatforms,
DevOps & Managed
Integration Services
Applicaties koppelen aan
infrastructuur

Oplossing

Containerplatform
• Beheerd platform om
containers te ondersteunen in
een gecontroleerde omgeving
Integratieplatform
• API gateway / Enterprise
service bus
DevOps
• Ontwikkeling van cloud-native
apps
• Transformatie van applicaties

Onze aanpak

Identificeren, beslissen, migreren,
go-live
Volgens de "6 R"-aanpak:
• Re host
• Re platform
• Re purchase
• Re factor
• Re tain
• Re tire

Voordelen

• Toekomstbestendig
applicatielandschap met
integratie van legacysystemen
• Focus op functionele in plaats
van technische integratie
• Meer agile IT-processen
(Continuous Integration /
Continuous Delivery)
• Schaalbaarheid en portabiliteit
in de cloud

Wordt uw
on-premise
infrastructuur niet
efficiënt gebruikt?
Hyperconverged - Software
defined, Edge Computing
en geïntegreerde platforms
Datacenter in a box

Oplossing

• De functionaliteit van een
platform in 1 kast, met 1
beheervenster
• Software defined (netwerken,
datacenters, opslag)
• Gecertificeerde oplossingen A-merken
• Uitbreiding van
datacenterfunctionaliteiten

Onze aanpak

• Naadloze aanpak van ontwerp
tot implementatie met 24 op 7
beheer en ondersteuning

Voordelen

• Efficiëntere on-premise
infrastructuur met een kleine
datacenter footprint
• Overzichtelijk, geïntegreerd
beheervenster: meer snelheid,
minder fouten
• Lokale verwerking van grote
datasets om de snelheid te
verhogen en de bandbreedte
te beperken
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Wist
u
dat...

BELANGRIJKE CIJFERS

Cegeka meer dan

25 jaar

ervaring heeft in Healthcare IT

Meer dan

100

zorginstellingen al vertrouwen
op de expertise van Cegeka

Cegeka

ervaring

heeft met de ontwikkeling
van producten en platformen
binnen de gezondheidszorg, van
ziekenhuismaaltijden tot EDP's
Cegeka meer dan

150

IT-professionals heeft die
gespecialiseerd zijn in de zorgsector
het digitale zorgplatform

nexuzhealth

is een joint venture met het UZ Leuven om
meer samenwerking en transparantie van
patiëntgegevens binnen het ecosysteem
van de zorg mogelijk te maken en de zorg
in het algemeen te verbeteren.
Meer dan

67.000

professionele gebruikers al werken met de
producten en platformen van Cegeka

Er meer dan

4.000.000

actieve patiënten zijn in ons nexuzhealth
EPD-systeem
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Vindt u het
moeilijk om op
de hoogte te
blijven van de
nieuwste cyberbedreigingen?
Vindt u het
moeilijk om
workloads in
verschillende
clouds te beheren?
Cloud computing –
Orchestration, IaaS/Paas/
SaaS & Hybrid Cloud
Maximale prestaties

Oplossing

• Orchestratie van workloads om
de voordelen van de
multi-cloud optimaal te
benutten
• Van cloud assessments en
optimaal gebruik van de
verschillende cloudresources
tot het operationele beheer van
verschillende cloudmodellen

Onze aanpak

• Identificatie, transformatie en
beheer van de multi-cloud
omgeving
• We evalueren uw core
landschap, optimaliseren
op een efficiente manier ,
behouden de legacy omgeving
en maken gebruik van
standaarden.
• Cegeka is uw cloudconsultant,
integrator, coördinator, broker
én innovator

Voordelen

• Haal het meeste uit de juiste en
relevante cloudfunctionaliteit
• Lifecycle management van
een dynamisch portfolio van
cloudoplossingen
• Cloudgovernance om kosten,
beveiliging en compliance
onder controle te houden

Security – Voorkomen,
opsporen en reageren
Mensen, middelen en reputatie
beschermen

Oplossing

• Geïntegreerde set van
services om cyberdreigingen
te voorkomen, op te sporen en
aan te pakken, zodat uw bedrijf
zich kan concentreren op wat
er echt toe doet
• Inzicht in en controle over wie
toegang heeft tot uw gegevens
en applicaties

Onze aanpak

• Focus op de business: begin
met waarom
• Nauwe samenwerking en
pragmatische aanpak
• Duurzaam (mensen, proces en
technologie)
• Partnerships optimaal
benutten
• Ondersteund door de best
practices en standaarden
op de markt
• Focus op integratie
• Zero trust-principe

Voordelen

• Geeft u de kans om u te
focussen op de kernactiviteiten
van uw bedrijf
• Maakt een zorgeloze en
flexibele samenwerking
mogelijk binnen uw bedrijf en
met business partners
• Kosteneffectiviteit
(doelstellingen behalen) en
kostenefficiëntie (ROI)
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Testimonials

Dankzij het nieuwe
platform verloopt de
communicatie met
patiënten en andere
afdelingen
veel vlotter.
Katrien van Gerven,
Algemeen directeur Heilig Hart Leuven

REGIONAAL ZIEKENHUIS HEILIG HART LEUVEN
Het Heilig Hart-ziekenhuis in Leuven wilde een nieuw gestructureerd platform bouwen dat
toegankelijk moest zijn voor alle medewerkers en afdelingen. Het platform moest zowel een
communicatiemiddel als een kennisdatabank worden, waarin iedereen eenvoudig de juiste
informatie en documenten zou kunnen vinden. Cegeka ontwikkelde een intern portaal op basis
van SharePoint waarin alle gegevens up-to-date worden gehouden en centraal beschikbaar zijn.

Cegeka laat
verschillende afdelingen
met elkaar samenwerken
GasthuisZusters Antwerpen (GZA) was op zoek naar
een oplossing om beter intern te communiceren
en zijn ongestructureerde informatie centraal te
beheren na de fusie van verschillende ziekenhuizen.
De organisatie riep de hulp in van ICT-leverancier
Cegeka vanwege onze ruime ervaring in de
zorgsector. Dankzij de implementatie van SharePoint
beschikt GZA nu over een documentbeheerssysteem
met een geïntegreerd intranet, een centralisatie
van documenten en een centrale kennisdatabank.

HET PROBLEEM?

Stap 1: Intranet

GZA zocht een manier om alle campusoverschrijdende en ongestructureerde
informatie van alle campussen centraal
te beheren. Waarom? Om te komen tot
een betere samenwerking tussen de
medewerkers van de verschillende
afdelingen. Dankzij de implementatie
van SharePoint ontwikkelden we een
documentbeheerssysteem met een geïntegreerd communicatieportaal, een centralisatie van documenten en een centrale
kennisdatabank.

Het intranet is het belangrijkste onderdeel van het GZA-portaal. Het zorgt voor
een vlotte en transparante communicatie
naar alle medewerkers. “Naast algemene
info is er ook plaats voor meer gerichte
informatie, zoals vakantie- en opleidingskalenders”, zegt Geert De Groof, interne
projectleider bij GZA. “Iedereen kan thuis
inloggen op het portaal om de laatste
nieuwtjes te raadplegen.”

Cegeka sprong meteen in
actie en leverde snel de 80%
van het project waarmee we
konden starten. Zo groeide
de ervaring met het nieuwe
platform en vergrootte het
interne draagvlak.
Geert De Groof -

Internal Project Lead bij GZA

Stap 2: Documentbeheer
Het tweede belangrijke onderdeel van het
portaal is documentbeheer. “Hiermee kan
iedereen documenten aan een bepaald
project koppelen of ze indelen onder bepaalde diensten, comités of werkgroepen”, vult Veerle De Boeck, SharePoint
ontwikkelaar bij GZA aan. “Naast het publieke gedeelte dat voor alle gebruikers
beschikbaar is, is er ook een afgeschermd
gedeelte. Dit is voorbehouden voor leden
van een bepaalde dienst, comité of werkgroep.”

Stap 3: Kennisdatabank
Het derde onderdeel is de databank,
waarin
alle
procedureboeken,
handleidingen en e-learningmodules
zijn ondergebracht. “Elk document
voor die procedureboeken volgt een
goedkeuringsprocedure,” legt De Groof uit.
“De workflowfunctie binnen SharePoint
zorgt ervoor dat dit automatisch verloopt.
Alle documenten zijn gecentraliseerd,
duidelijk gestructureerd en eenvoudig te
beheren. Bovendien voldoen ze aan de
eisen van specifieke organisaties zoals JCI
(Joint Commission International).”

Vlotte toegang tot actuele
en goedgekeurde informatie
is voor medewerkers enorm
waardevol en efficiënt
omdat ze de informatie
zelf niet meer hoeven te
valideren.
Bart Swerts -

Sharepoint product expert bij Cegeka

OVER HET GZA

HET RESULTAAT?

WAAROM CEGEKA?

“De samenwerking met Cegeka is meer
dan geslaagd”, zegt Geert De Groof. “We
hebben in nauw overleg en vertrouwen
gewerkt, mede dankzij de snelle opvolging en bespreking van aanpassingen
door Cegeka.” GZA vond in Cegeka een
pragmatische partner. “Cegeka verloor
zich niet in details of extra maatwerk,
maar leverde snel de 80% van het project
waarmee we konden starten. Zo groeide
de ervaring met het nieuwe platform en
vergrootte het interne draagvlak. Ondertussen heeft Cegeka het GZA-portaal
gemigreerd naar de nieuwste versie van
SharePoint.”

“We hebben in het verleden al voor
verschillende projecten met Cegeka
samengewerkt en we zijn altijd tevreden
geweest over die samenwerking. De
gefaseerde aanpak van onze partner
spreekt ons aan. Bij de start van het
project hebben we eerst samengezeten
met alle key users en een Proof of Concept
voorgelegd aan het directiecomité. Na de
goedkeuring zijn we overgegaan tot de
invulling van het portaal en de migratie
van alle gegevens,” zegt De Groof. Dat
ging gepaard met het converteren van de
verouderde opmaak van alle documenten
naar een nieuw algemeen sjabloon.”
“Cegeka heeft al sinds haar ontstaan
een strategische focus op de zorgsector,
zoals het elektronisch patiëntendossier
(EPD) bijvoorbeeld”, zegt Peter Poeck,
SharePoint Solution Expert bij Cegeka.
“Het SharePoint-project bij GZA is een
mooi voorbeeld van onze ervaring in de
zorgsector en onze strategische visie
van een "connected organisation" waarin
communicatie, samenwerking en de
mens centraal staan.”

“Het portaal is ondertussen goed ingeburgerd bij onze werknemers”, zegt De
Groof. “Iedereen vindt snel documenten
terug en er is één kanaal om naar onze
medewerkers toe te communiceren en
hen te informeren. Een hele verbetering.”

GasthuisZusters
Antwerpen
is
een non-profit organisatie van
zorg- en welzijnsvoorzieningen. Met
meer dan duizend bedden op de
drie campussen Sint-Augustinus,
Sint-Jozef en Sint-Vincentius staat
GZA in voor meer dan een kwart
van de geneeskundige zorgen
in de Antwerpse regio. Bij GZA
werken ruim vierduizend mensen.
Jaarlijks telt de ziekenhuisgroep
ruim
40.000
opnames
en
15.000
ambulante
patiënten.

UITDAGINGEN
• Transparante communicatie
• Informatie centraal en eenduidig
opslaan
• Efficiënte structuuropbouw

OPLOSSINGEN
• Enterprise Content Management
• Document & Workflow
Management
• Information & Collaboration
Management

TECHNOLOGIE
• SharePoint
• Cegeka's visie van een
"Connected Organisation"
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