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Binnen de operatiekamer veranderen operatietechnieken continu. Het aantal minimaal invasieve chirurgische ingrepen neemt 
toe. Daarnaast zien we de inzet van robotchirurgie en intra-operatieve beeldvorming toenemen. 

Deze ontwikkelingen stellen hoge eisen aan het tonen en opslaan van beelden en patiënten-informatie op de operatiekamer en 
daarbuiten. Een “Digitaal OK systeem” biedt uitkomst en maakt een operatiekamer toekomstbestendig.

In deze whitepaper geven wij u inzicht in wat H2W Partners verstaat onder “Digitale OK” en wat de “Digitale OK” voor uw 

ziekenhuis kan betekenen.

 

 

 

 

 

 

De Digitale OK



Wat is een Digitale OK?

Een Digitale OK is een oplossing  voor het opnemen, verzamelen en doorsturen van met name  beeldgegevens vanuit de 
operatiekamer naar het ziekenhuis Informatiesysteem waar het centraal kan worden opgeslagen. Het Digitale OK systeem 
functioneert hierbij als een centrale hub (cockpit) voor deze gegevens in de operatiekamers.

Het is een “digitale” totaal oplossing die een viertal workflows kan ondersteunen: 
1. Informatievoorziening, passend bij de workflow en opstelling van het chirurgisch team; 
2. Beeld acquisitie en archivering (naar centrale opslag);
3. Streaming/ videoconferencing t.b.v. consultatie, training en educatie;
4. Centrale aansturing van medische apparatuur (werken met voorkeursinstellingen).

 
Meerwaarde van de Digitale OK

De Digitale OK kent voordelen op het vlak van patiëntveiligheid en dossiervoering. Daarnaast leidt het tot een (voor)gestructureerde 
OK-omgeving.

Patiëntveiligheid

Doordat tijdens een operatie alle benodigde informatie voor handen is neemt de kans op fouten af en neemt de patiëntveiligheid 
toe. 

Dossiervoering 
Nieuwe, tijdens de ingreep geproduceerde beelden kunnen, eventueel na bewerking, centraal opgeslagen en gekoppeld worden 
aan het ziekenhuis informatiesysteem. Het vermindert de registratielast, de dossiervoering is completer en de informatievoorziening 
richting de patiënt wordt beter.
 

Omgeving

In een Digitale OK worden veel bronnen vast op een pendel geplaatst wat voorkomt dat losse apparatuur de OK ingereden dient 
te worden voor de start van een ingreep. Deze pendels zijn aangesloten op het beeldrouteringssysteem waardoor er geen losse 
kabels meer over de vloer van de OK liggen. Bediening van het Digitale OK systeem gebeurd vanaf een cockpit wat centraal 
overzicht creëert en een uniforme werkwijze introduceert. 

 Een Digitale OK heeft direct invloed op zowel de 
kwaliteit als veiligheid en is daarnaast efficiënter“ „



Op welke vlakken kan H2W hier iets in betekenen?

Als onafhankelijk organisatieadviesbureau kan H2W Partners ondersteuning bieden bij het opstellen van functionele uitgangspunten 
(eisen en wensen). Op basis van gesprekken met eindgebruikers worden, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen, de 
ambities en strategie van het ziekenhuis en de werkprocessen, de “must haves” en ”nice to haves” inzichtelijk gemaakt. 

De functionele uitgangspunten dienen te worden vertaald naar een Pakket van Eisen (PvE). H2W Partners heeft op basis 
van vele opdrachten op dit vlak ruime ervaring met zowel het opstellen als beoordelen van deze documentatie. Hierbij is het 
vanzelfsprekend dat het Digitale OK systeem past binnen de kaders van de ICT infrastructuur van uw ziekenhuis. Naast de 
gebruikers dienen andere belangrijke stakeholders zoals de afdeling Medische Techniek, ICT en Bouw betrokken te worden bij 
de totstandkoming van het PvE. 

H2W Partners kan ook op het gebied van het selectie- en aanbestedingstraject veel voor uw ziekenhuis betekenen. Dit geldt ook 
voor het begeleiden van het implementatietraject. Gedurende het gehele project fungeert H2W Partners als vertegenwoordiger 
van het ziekenhuis. In samenwerking met de leverancier, afdeling Bouw, Medische Techniek, ICT en de gebruiker worden risico’s 
beheerst en wordt het omvangrijke project op tijd en binnen budget tot een succes gemaakt. 

Beschikt uw ziekenhuis nog niet over een Digitale OK of staat het ziekenhuis voor een vervangingsvraagstuk? De aanwezige 
expertise binnen H2W Partners kan u op dit gebied volledig ontzorgen! 
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