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Martini Ziekenhuis
Jaarlijks 380.000
mensen helpen.

Live-link your assets and facilities.

INTRO

HET MARTINI ZIEKENHUIS IS EEN TOP
KLINISCH OPLEIDINGSZIEKENHUIS
EN TELT 2900 MEDEWERKERS, 170
SPECIALISTEN EN 350 VRIJWILLIGERS.
SAMEN DOEN ZIJ HUN UITERSTE BEST
OM DE BESTE KWALITEIT VAN ZORG IN
EEN VEILIGE EN GASTVRIJE OMGEVING
TE REALISEREN.
ALS EERSTE ZIEKENHUIS MAKEN ZIJ GEBRUIK
VAN DE HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT
(HSE) SUITE. DEZE MODULES WAREN INITIEEL
GEMAAKT VOOR DE INDUSTRIËLE SECTOR,
MAAR BLEKEN VOOR HET ZIEKENHUISWEZEN
OOK IN GROTE MATE TOEPASBAAR.
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OUR SOLUTIONS
Ingo Vos (manager Techniek en Huisvesting) en Meilof
Feiken (projectmanager en functioneel applicatiebe
heerder) hebben hier indirect veel invloed op. Zij gaan
over beheer van gebouwen, facilitaire processen,
installaties, medische apparaten en medische hulp
middelen. Om grip te houden op alle verschillende
processen in het ziekenhuis maken zij gebruik van
de modules van Ultimo.

De ‘Procesfuncties’-functionaliteit
De Procesfunctie wordt gebruikt voor het beheer van
kritische systemen. Systemen die zijn opgebouwd uit
meerdere objecten, verspreid over meerdere ruimtes
zoals de medische gasseninstallatie. “De zuurstof
installatie bijvoorbeeld, beslaat zo’n 9 kilometer aan
leidingen en meer dan 800 objecten. Die moeten
allemaal onderhouden worden”, aldus Meilof Feiken.
Door de installatie als procesfunctie te beheren in
plaats van losse installaties, wordt de onderlinge
samenhang goed inzichtelijk. In rapportages is ver
volgens de staat van onderhoud van de complete
installatie te zien. Van begin tot eind.

HSE-Suite
Het Martini Ziekenhuis streeft naar een nog veiligere
werkomgeving. Zowel voor patiënten, medewer
kers als externe dienstverleners. Daarom zijn de
veiligheidsmodules van Ultimo ook relevant voor
het ziekenhuis. De HSE-Suite biedt verschillende
functionaliteiten om een verregaande relatie met
werkzaamheden en apparatuur te realiseren. Zoals
werkvergunningen en Management of Change.

Werkvergunningen
De module Werkvergunningen ondersteunt bij het
beheren en uitgeven van werkvergunningen.
Binnen het ziekenhuis zijn er verschillende installaties
en medische apparaten waar alleen gecertificeerde
mensen aan mogen werken. Ingo Vos: “Als manager
ben ik verantwoordelijk voor het gebouw en de
installaties. Ik wil dus weten wie er aan onze instal
laties sleutelen, wie een installatie vrijgeeft en wie er
vanuit het Martini meeloopt. Je moet weten hoe de
veiligheid geborgd wordt.”

‘Door medewerkers
bewust te maken van
veiligheid, kunnen
situaties voorkomen
worden. Zo dragen
wij bij aan kwaliteit
en veiligheid.”

Taak Risico Analyse (TRA)
Bij de module Werkvergunningen hoort ook de
add-on Taak Risico Analyse (TRA). Met deze functi
onaliteit worden potentiële risico’s voorafgaand in
kaart gebracht en worden maatregelen genomen
om het risico te voorkomen. Het Martini Ziekenhuis
ziet veel voordelen in deze module, vooral bij grotere
projecten. Projecten met een grote impact. Dan
is een risicoanalyse nodig. En dat gebeurt ook in
Ultimo. Bij grote projecten worden alle betrokken
partijen gevraagd om mee te denken over potentiële
risico’s. En welke gevolgen dat heeft voor hun
afdeling.

Management of Change
Met de module Management of Change (MOC) is het
mogelijk om modificaties aan te vragen en deze
op gestructureerde wijze op te volgen. Zo kunnen
meldingen worden gebundeld en kunnen wijzigingen
gestructureerd worden doorgevoerd. En vervolgens
kan hier ook weer een risicoanalyse voor worden
uitgevoerd. De impact van een wijziging voor
patiënten wordt dan meteen duidelijk.

Lockout Tagout
Met de module Lockout Tagout (LOTO) kan het
onverwacht inbedrijfstellen van installaties of appa
ratuur tijdens onderhouds- of herstelwerkzaamhe
den worden voorkomen. De module zorgt ervoor dat
stroom in hoogspanningsruimtes pas weer wordt
opgestart als alle sloten en tags van de installaties
zijn gehaald.

Incidenten bij het werken aan gevaarlijke installaties
worden zo voorkomen. Met de module van Ultimo
kan worden gedefinieerd welke sloten en labels
moeten worden geplaatst bij het uitvoeren van
onderhouds- of herstelwerkzaamheden. De labels
kunnen worden geprint en er kan worden aange
geven wanneer en door wie de sloten en labels zijn
geplaatst en verwijderd.

Veiligheid voorop
Voor het Martini Ziekenhuis is veiligheid in al zijn
facetten belangrijk. Daar wordt nu al veel rekening
mee gehouden. Maar door deze procedures te
digitaliseren, met behulp van Ultimo, moeten de
werknemers bewust een aantal stappen doorlopen.
Hierdoor wordt het effect van hun handelen op de
zorg en de veiligheid nog beter gewaarborgd.
Ingo Vos: “Door medewerkers bewust te maken
van veiligheid, kunnen situaties voorkomen worden.
Zo dragen wij bij aan kwaliteit en veiligheid.”
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De wereld is met een noodgang in beweging en dus
draait de wereld ook met een noodgang om al uw
objecten en apparaten heen. Als u de maintenance,
facility of IT verantwoordelijke bent, wilt u niets liever
dan dat uw assets u continu vertellen of ze die wereld
nog wel kunnen bijbenen. Als uw verantwoordelijkheid
verder gaat dan maintenance, facility en IT, wilt u dat
trouwens ook. Want misschien vragen uw assets
om uw algemene of financiële aandacht. Ultimo
zorgt ervoor dat de cruciale signalen over uw assets
worden doorgegeven. Zodat u ze ziet en daadkrachtig
kunt handelen. Are you listening?
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