Sectra inspireert haar klanten en
partners tijdens klantendag
In mei organiseerde Sectra zijn klantendag met als thema ‘Samen innoveren in de
zorg’. Welke presentatie inspireerde het meest? Was dat het verhaal over machine
learning, de sessie over hoe een app met WhatsApp en LinkedIn-achtige functionaliteit
faciliteert dat klinici vaker bij elkaar te rade gaan, of toch de keynote van Bibian Mentel
waarin zij haar ervaringen in de oncologische zorg deelde? De aanwezigen bij de Sectra
klantendag waren het er niet over eens. Winnaar van de Userinfluencer Award Chris
van der Loo van OLVG wist het wel: “Ik vond de sessie van Jeroen Dieterman over
nieuwe features het meest interessant. Zo’n kijkje achter de schermen bij Sectra helpt
ons om ons voor te bereiden op wat er gaat komen.”
Dat laatste waren de meeste bezoekers wel met Chris eens,
maar verder was het vooral verdeeldheid troef. Hein Geerts,
afdelingshoofd Nucleaire Geneeskunde in het Albert
Schweitzer ziekenhuis, kwam vooral naar de klantendag
om te horen welke ontwikkelingen er zijn. Hij vond
het nieuws dat de Internet Exchange Portal (IEP) ook
wordt opengesteld voor patiënten boeiend. “Het zou nog
interessanter zijn als we in de toekomst de IEP kunnen
koppelen aan het EPD en de informatie geïntegreerd
kunnen aanbieden aan patiënten.” Maar als hij moet kiezen
welke sessie de meeste inspiratie bood, dan valt zijn keus
toch op het verhaal van Claes Lundström over big data en
artificial intelligence. “Dit is toch de kant waar het op gaat.
Machine learning en big data bieden zeer boeiende nieuwe
mogelijkheden. Het is goed te zien dat Sectra zo actief is
op dit gebied.”
Corrie Dussel, secretaresse Radiologie bij Tréant, was net
als Hein geboeid door deze sessie. “Ik vond het vooral knap
dat Claes deze ingewikkelde materie laagdrempelig uitlegde,
zodat ook mensen zonder technische of IT-achtergrond het
volledig konden volgen. Ik heb echt veel geleerd.”
Een ander vonkje ontstond bij het uitreiken van de User
Influence Award. “We zijn vast wel eens geïnformeerd over
het Userinfluence programma, maar we zijn pas anderhalf
jaar klant en waren tot nu toe heel druk met de fusie van
drie ziekenhuizen, die ook allemaal met hetzelfde PACS
en volgens dezelfde procedures moesten gaan werken. We
krijgen binnenkort een update naar de nieuwe versie. Als dat
eenmaal achter de rug is, kan deelname aan Userinfluence
wel eens een volgende interessante stap zijn”, denkt Corrie.

Jeannette Groenewegen van Alrijne is één van de
bezoekers die nog geen klantendag heeft gemist. Vanaf het
begin was ze erbij. “Ik vind het programma dit keer echt
boeiend. Ik heb weer zoveel nieuws gehoord. Voor ons zou
de stap van een PACS naar een VNA echt een geweldige
vooruitgang zijn. Dan staat alle digitale beeldinformatie in
één systeem en gaat de communicatie binnen het ziekenhuis
een stuk soepeler en over minder schijven. Wie daar de meeste
baat bij heeft? De patiënt”, zegt ze zonder enige twijfel.
“Natuurlijk werkt dat ook fijner voor de medisch specialisten
en ander personeel, maar het gaat er uiteindelijk om dat we
met een VNA sneller een betere diagnose kunnen stellen.”
Als ze moet kiezen welke sessie haar het meest inspireerde,
dan twijfelt ze tussen het zeer persoonlijke verhaal van
Bibian “wat is die vrouw sterk en wat kan zij anderen
inspireren” en de presentatie van Joost Bruggeman, een
arts die bewust zijn BIG-registratie laat verlopen om zich
vol te richten op de ontwikkeling van een app voor klinici
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waarmee zij makkelijker collega’s kunnen raadplegen. “Hij
had het over de transitie van een EGO-systeem, waarin
geld en individuen centraal staan, naar een ECO-systeem
waarin het draait om organismen en netwerken. Dat vind
ik echt heel mooi verwoordt”, zegt Jeannette. “En wat ik
ook heel mooi vind: hij zegt een baan met veel financiële
zekerheid op voor een heel ongewisse toekomst. Simpelweg
omdat hij de droom heeft om de zorg voor alle patiënten
beter te maken en niet alleen voor die patiënten die bij hem
in behandeling zijn.”
Bij die mening sluit Klaas de Groote van Deutsche
Telekom Healthcare zich bij aan. Deutsche Telekom is
samen met Sectra actief in het Pathology Image Exchange
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project (PIE) voor Palga. “Natuurlijk ligt het verhaal van
Joost vakinhoudelijk het dichtst tegen onze wereld aan, maar
ik vond zijn visie op de noodzakelijke transitie in de zorg
ook erg inspirerend.”
Klaas kwam als partner naar de klantendag om nieuwe
kennis op te doen en te netwerken. Beide zijn uitstekend
gelukt. “Het is interessant om te horen waar ziekenhuizen
tegenaan lopen. En zoals Joost in zijn sessie ook aangaf: we
moeten van onze eilanden af komen en gaan samenwerken.
In een netwerkstructuur kun je veel meer verbetering
boeken dan wanneer iedereen in zijn eigen hok blijft zitten.”

