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Implementatie van
een uniek elektronisch
patiëntendossier (EPD).
RESULTAAT
Met de hulp van
InterSystems oplossingen
heeft het ziekenhuis
de hoeveelheid
en complexiteit
van alle interne
ziekenhuiskoppelingen
drastisch verminderd.
Daarnaast zorgt
het efficiënte
ontwikkelingsproces,
ondersteund door
InterSystems voor
snelle en kwalitatieve
toevoeging van nieuwe
functionaliteiten.

Grand Hôpital de Charleroi

Grand Hôpital de Charleroi: Achter de
schermen van een uniek EPD
Ziekenhuis optimaliseert IT-procedures voor
ingebruikname nieuwe site in 2024
DOOR BRIGITTE DOUCET

Als een patiënt zijn gezondheid aan een ziekenhuis toevertrouwt,
is hij of zij zich doorgaans niet bewust van het netwerk van
gegevensverwerkingen en computeropvolging dat bij zo’n
ziekenhuisbezoek komt kijken. Al jaren zijn ziekenhuizen in een race
verwikkeld om IT-procedures te stroomlijnen en optimaliseren. Het
Grand Hôpital de Charleroi is daar één van. Zij zetten in op digitale
medische dossiers en willen in 2024 dan ook het Elektronisch
Patiënten Dossier (EPD) in gebruik nemen.
In 2008, na de fusie van verschillende hospitalen, werd het
herontwerp van de IT- en managementoplossingen in GHdC,
een vereiste die een indrukwekkende inspanning vroeg. In 2018
begon het Grand Hôpital de Charleroi aan het laatste deel van
een belangrijk en lang proces van verandering: nationalisatie en
standaardisatie van het zorgmanagement. GHdC koos voor de
implementatie van een uniek EPD. Vandaag heeft de evolutie naar
een unieke EPD-oplossing een deadline: 2024. Het GHdC bouwt
momenteel namelijk een nieuwe supersite aan de ring rond Charleroi
(beter bekend als ‘Les Viviers’) die dan in gebruik genomen kan
worden, tegelijk met het EPD.

Van lappendeken naar uniformiteit
Na een zware taak van harmonisatie en rationalisatie, zowel
wat IT als het beheer van patiëntgegevens betreft, werd voor de

EPD-keuze vertrouwd op het product ‘Xcare’ (nu ‘Xperthis Care’).
Achter de schermen staat InterSystems mee aan het roer van dit
product, meer bepaald in de Caché-database en de HealthConnectcommunicatielaag, een geïntegreerd onderdeel van de HealthShare
productfamilie. Xcare verzekert de continuïteit ten opzichte van het
verleden en is ook budgettair aantrekkelijk “Xcare beloofde ons een
betaalbare totale kost die door de instelling zelf kon gedragen worden”,
zegt Pierre Jacmin, IT-directeur bij het GHdC.
De keuze voor één EPD maakt een einde aan een smörgasbord van IToplossingen in het ziekenhuis. Die verschilden namelijk per vakgebied,
specialisatie, of soms zelfs per arts nadat er tien jaar eerder een resem
aan fusies plaatsvond. Pierre Jacmin (GHdC): “We willen alles zoveel
mogelijk op mekaar afstemmen. Elke discipline heeft zijn eigen
specifieke kenmerken en in het verleden was er bijna één typeformulier
per gebruiker. Dan kon beter, vonden wij. Nu hebben we tenminste al
het niveau bereikt waar er slechts één formulier per dienst is.”

Verscheidenheid aan databases
„ DE GROTE MEERWAARDE
AAN DE KEUZE VOOR
XCARE EN INTERSYSTEMS,
IS DAT WE MEER 		
SERENITEIT TIJDENS DE
OVERGANGSPERIODE EN
RECUPERATIE VAN
BESTAANDE GEGEVENS
KUNNEN GARANDEREN.
MAAR OOK
KOSTENBEHEERSING,
EEN SOEPELE
OVERGANG EN HET
VOORUITZICHT OM IN
DE TOEKOMST
GESTRUCTUREERDE
GEGEVENS TE KUNNEN
CREËREN, CODEREN EN
GEBRUIKEN, WISTEN
ONS TE OVERTUIGEN.”
Pierre Jacmin,
IT-directeur bij GHdC

De vereenvoudiging en harmonisatie werd in 2018 afgerond, maar
achter de schermen was er nog steeds een grote verscheidenheid
aan databases: van eenvoudige Excelbestanden tot Oracle, maar ook
MS Access, Postgres (de voorkeur van de H+ Xperthis-oplossing)
en databases gekoppeld aan AS/400. Al deze systemen (servers,
applicaties, databases) moeten constant informatie uitwisselen
van medische- en verpleegkundige dossiers, resultatenservers,
geautomatiseerde medicijnvoorschriften, spoeddossiers,
paramedische dossiers …
Zo bedraagt het jaarlijkse volume aan berichten voor geautomatiseerde
medicijnvoorschriften bijvoorbeeld al meer dan anderhalf miljoen.
Migreren naar het unieke Xcare EPD heeft verschillende voordelen
voor het ziekenhuis, met als grootste pluspunt een gestructureerd
herstel van een groot deel van de bestaande database. Bij Xperthis
werd weloverwogen de keuze gemaakt, voor Caché van InterSystems.
Pierre Jacmin (GHdC): “Caché een database die gekozen wordt
door veel ziekenhuizen internationaal vanwege betrouwbaarheid.
Op langere termijn kan dit dan ook interessant zijn voor
onderzoeksdoeleinden en uitwisselbaarheid”.

Een uitdagende migratieoefening
De migratie van alle data werd gestructureerd volgens het principe van
opeenvolgende omschakelingen van medische centra. GHdC koos voor
een coherente bedrijfsbenadering en hield daarbij rekening met het
werkvolume van de verschillende teams (met het oog op configuratie
en training voor gebruik van de tools). Zo werden er in totaal dertien
medische centra voor alle verschillende ziekenhuislocaties vastgelegd.
Cardiologie en vaatchirurgie werden zo bijvoorbeeld in dezelfde groep
ondergebracht.

Pierre Jacmin besluit: “De grote meerwaarde aan de keuze voor Xcare
en InterSystems, is dat we meer sereniteit tijdens de overgangsperiode
en recuperatie van bestaande gegevens kunnen garanderen. Maar ook
kostenbeheersing, een soepele overgang en het vooruitzicht om in de
toekomst gestructureerde gegevens te kunnen creëren, coderen en
gebruiken, wisten ons te overtuigen.”
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