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Noordwest Ziekenhuisgroep (Noordwest)
maakt transitie van tradionele PACSleveranciers naar strategische partnership
met Agfa HealthCare
Deze transitie brengt alle beelden binnen Noordwest
Ziekenhuisgroep samen in één gecentraliseerde
organisatiebrede omgeving
Mortsel, België – 8 februari 2019 – 14:00 CET


Omschakeling van huidige radiologie-PACS en losse PACS-systemen
voor andere afdelingen naar het marktleidende Agfa HealthCare
Enterprise Imaging-platform



Radiologen en medische specialisten in het gehele ziekenhuis,
waaronder cardiologie, krijgen zo nieuwe tools en functionaliteiten om
dienstverlening te verbeteren



Alle beelden van Noordwest zullen opgeslagen worden en beschikbaar
zijn in dezelfde centrale Enterprise Imaging-omgeving.



Volledig geïntegreerd met het EPD-systeem vergemakkelijkt het werk
van de specialisten in het ziekenhuis.

Agfa HealthCare maakt bekend dat er een nieuwe en nauwere strategische
samenwerking met Noordwest Ziekenhuisgroep is afgesproken. Agfa’s
marktleidende Enterprise Imaging-platform is reeds vergaand uitgerold en zal
alle beelden, zowel van radiologie, nucleair en cardiologie, alsook van alle
andere afdelingen, beheren. Zo worden beelden en uitslagen in één platform
samengebracht. Het Agfa Enterprise Imaging-platform is volledig geïntegreerd
met het Nederlandse EPD-systeem van Chipsoft. Hierdoor kunnen de
specialisten vanuit één omgeving werken, waardoor alle informatie van de
patiënten direct volledig beschikbaar is en de zorg verder geoptimaliseerd kan
worden.

Noordwest Ziekenhuisgroep (Noordwest) is een grote ziekenhuisorganisatie in
Noordwest-Nederland met locaties in Alkmaar, Den Helder, Heerhugowaard,
Limmen, Schagen en op Texel. Bij Noordwest werken ruim 4000 medewerkers,
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325 medische specialisten en 700 vrijwilligers. De ziekenhuisgroep beschikt
over 842 bedden en is een topklinisch ziekenhuis.
Beelddata samenbrengen en delen
Noordwest heeft onlangs besloten om het bestaande picture archiving and
communication system (PACS) van Agfa HealthCare en het
beeldbeheersysteem voor de andere beeldproducerende afdelingen over te
zetten naar Agfa’s Enterprise Imaging.

Ondersteuning van evidence-based beslissingen
De transitie van het radiologie PACS van Agfa HealthCare naar Enterprise
Imaging biedt de radiologen van Noordwest krachtige, nieuwe tools, workflows
en functionaliteiten. De taakgebaseerde workflow engine, de samenvoeging van
zowel imaging als niet-imaging gegevens uit verschillende systemen, en de
krachtige hulpmiddelen om samen te werken, maken een efficiëntere evidencebased besluitvorming mogelijk.

Noordwest zal hetzelfde centrale Enterprise Imaging platform ook gebruiken
voor het beheer van andere beelden van de ziekenhuisgroep, zodat de
medische specialisten verzekerd zijn van een snelle toegang tot deze beelden
vanuit hun EPD-omgeving.

De meerjarige overeenkomst met Agfa HealthCare heeft een strategisch
karakter om er gezamenlijk voor te zorgen dat de patïentenzorg verder
geoptimaliseerd wordt.
Organisatiebrede strategie voor beeldbeheer
“We zien duidelijk grote voordelen aan het hebben van één oplossing voor het
beheren en opslaan van alle medische beelden die in de diverse locaties van de
Noordwest Ziekenhuisgroep worden gegenereerd. Het open Agfa Enterprise
Imaging-platform biedt bovendien goede integratiemogelijkheden, waardoor het
gebruik van het EPD verder vergemakkelijkt wordt voor onze specialisten. Agfa
HealthCare heeft het voor ons heel gemakkelijk gemaakt om deze strategische
beslissing te nemen en we kijken ernaar uit om toegang te krijgen tot alle
nieuwe functionaliteiten van Enterprise Imaging,” verklaart Ed de Myttenare, CIO
van Noordwest.
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“We zijn heel trots dat een gerenomeerde ziekenhuisgroep als Noordwest
overschakelt naar het Agfa HealthCare Enterprise Imaging-platform," zegt John
Emmerik, Managing Director van Agfa HealthCare in Nederland. "Met de
intelligente, workflowgerichte oplossing kan Noordwest voluit al zijn
beeldgegevens benutten – of ze nu afkomstig zijn van radiologie of van de
andere afdelingen – en deze gegevens gebruiken om de patiëntenzorg, de
werkprocessen in het ziekenhuis en de samenwerking tussen radiologen en
specialisten te verbeteren.”
Voor een beeld, druk hier.

Over Agfa
De Agfa-Gevaert Groep is een van ’s werelds toonaangevende bedrijven in beeldvorming en
informatietechnologie. Agfa ontwikkelt, produceert en verkoopt analoge en digitale systemen voor de grafische
industrie (Agfa Graphics), de sector van de gezondheidszorg (Agfa HealthCare) en specifieke industriële
toepassingen (Agfa Specialty Products). Agfa heeft zijn hoofdkwartier in Mortsel, België. De onderneming is
actief in 40 landen en heeft agenten in nog eens 100 landen doorheen de wereld.

Over Agfa HealthCare
Agfa HealthCare is aanwezig in de helft van alle ziekenhuizen en een toonaangevende aanbieder van
oplossingen voor eHealth & Digitale Beeldvorming. Zorginstellingen in meer dan 100 landen vertrouwen op
Agfa om hun efficiëntie te optimaliseren en de patiëntenzorg te verbeteren.

Meer informatie over Agfa HealthCare vindt u op www.agfa.com/healthcare of op de Agfa HealthCare Blog.
Volg ons op Twitter

Agfa en de Agfa rhombus zijn handelsmerken van Agfa-Gevaert N.V. België of haar filialen. Alle rechten
voorbehouden.
Alle hier verstrekte informatie is louter informatief bedoeld en de kenmerken van de beschreven producten en
diensten kunnen op elk ogenblik onaangekondigd gewijzigd worden. Producten en diensten kunnen in
bepaalde regio’s niet verkrijgbaar zijn. Om informatie over de beschikbaarheid te krijgen, neemt u contact op
met uw plaatselijke commercieel afgevaardigde. Agfa HealthCare streeft er actief naar zo accuraat mogelijke
informatie te verschaffen, maar wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele typografische fouten.

Enkel de Engelstalige versie van dit persbericht is rechtsgeldig. De versies in andere talen zijn slechts een
vertaling van de originele Engelstalige versie.
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