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INTRO HET UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS  
BRUSSEL IS EEN UNIVERSITAIR CENTRUM 
VOOR TOPKLINISCHE PATIËNTENZORG, 
GEBASEERD OP INNOVATIE EN WETEN-
SCHAPPELIJK ONDERZOEK. ZOALS  
VELE ZIEKENHUIZEN WERD UZ BRUSSEL 
IN HET VERLEDEN GECONFRONTEERD  
MET DE PROBLEMATIEK ROND AAN-
TOONBAARHEID VAN KWALITEIT VAN 
ONDERHOUD EN APPARATUUR, ZOWEL 
INTERN (BV. OPVOLGING AANNEMERS) 
ALS EXTERN (ACCREDITATIE).

IN GESPREK MET ULTIMO VERTELT JAN FLAMENT, 
ALGEMEEN MANAGER TECHNISCH-FACILITAIRE 
DIENSTEN & ADMINISTRATIE, HOE DE FACILITY 
MANAGEMENT SOFTWARE BIJDRAAGT AAN  
DE BESTE ZORG IN HET UNIVERSITAIR  
ZIEKENHUIS BRUSSEL. 
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Keuze Facility Management Software 

In 2013 koos het Universitair Ziekenhuis Brussel 

ervoor om Ultimo in te zetten ter ondersteuning van 

de biotechnische dienst. Ondertussen is de applicatie 

breed uitgerold bij UZ Brussel en wordt het systeem 

ook ingezet voor de technische dienst, labo’s,  

logistiek, aankoopdienst, keuken en facilitaire dienst. 

Met dit softwarepakket is het namelijk mogelijk om 

binnen één database te werken waardoor fouten 

gemakkelijker voorkomen kunnen worden.  

“De koppelbaarheid van de verschillende backoffices 

was naast de prijs-kwaliteit doorslaggevend in onze 

keuze”, vertelt dhr. Flament. Daarnaast waren er voor 

UZ Brussel nog enkele andere elementen bepalend. 

De bekendheid met de sector bijvoorbeeld: “Er was 

sprake van meer samenwerking tussen de onder-

steunende diensten van verschillende ziekenhuizen 

en we zagen dat de applicatie al ingang had in  

andere ziekenhuizen”, aldus dhr. Flament. Een ander 

element was de dynamiek als organisatie. “Ultimo 

is als organisatie groot genoeg om zekerheid en 

betrouwbaarheid te bieden, maar ze is ook geen 

mastodont”, licht dhr. Flament toe. “Dit maakt dat  

de organisatie zeer dynamisch is in de manier van 

denken en in haar omgang met klanten. Project OPE-

RA is daar een mooi voorbeeld van.”  

Meerwaarden 

Veiligheids- en risicomanagement is binnen de  

ziekenhuiswereld van levensbelang. Geen wonder 

dus dat er strenge wet- en regelgeving van toepas-

sing is op (het beheer van) medische technologie.  

Om ziekenhuizen hierbij te ondersteunen, heeft  

Ultimo, in samenwerking met professionals uit de 

zorg, de module Medische Technologie ontwikkeld. 

Voor UZ Brussel is deze module volgens dhr. Flament 

de “kern van de applicatie”, maar niet de enige  

meerwaarde.  

 

Meer grip op medische technologie 

De module Medische Technologie biedt de mogelijk-

heid om de risicoscore van instrumenten te bepalen. 

Aan de hand van het merk, het type en de toepassing 

(omgevingsfactoren) wordt de risicoklasse van een 

instrumentgroep bepaald. Het niveau waarop dit 

gebeurt, wordt de onderhoudsclassificatie genoemd. 

Door het berekenen van de risicoscore, kunnen  

instrumenten worden ingedeeld in gestandaardi-

seerde risicoklasses. Binnen de onderhoudsclassi-

ficatie kunnen dan periodieke activiteiten worden 

vastgelegd die op de groep instrumenten van  

toepassing is. 
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“De koppelbaarheid 
van de verschillende 
backoffices was naast 
de prijs-kwaliteit 
doorslaggevend 
in onze keuze.”

Project opera 

Het platform Opera (Onderhouds Protocollen En 

Risico Analyse) is gebaseerd op de module Medische 

Technologie en geeft toegang tot een online data-

bank met zo’n 7.500 medische instrumentsoorten, 

inclusief attesten, documenten, risicoklasses en 

onderhoudsschema’s. “De gemeenschappelijke  

aanpak achter project OPERA is een grote meer-

waarde”, vertelt dhr. Flament. “OPERA wordt  

beheerd door een gebruikersgroep, wat ervoor 

zorgt dat de database steeds up-to-date is.  

”Bij elke nieuwe deelnemer groeit de databank.  

Hoe groter het aantal deelnemers, hoe sterker de 

onderbouwing wordt van het toegepast onderhoud, 

wat cruciaal is om te voldoen aan diverse  

accreditaties (NIAZ, JCI en ACI).  

Hulpmiddel voor accreditatie 

“Ultimo heeft ons leven vereenvoudigd”, aldus dhr. 

Flament. “Zo’n systeem is geen absolute noodzaak 

om geaccrediteerd te geraken, maar het is veel 

meer dan gewoon wenselijk om een accreditatie 

goed te doorstaan. En vooral: om de volgende 

keer geaccrediteerd te geraken.” De biotechnische 

dienst heeft nu een heel duidelijk overzicht van de 

zowat 20.000 medische toestellen. Alle gegevens 

zijn digitaal geregistreerd. Zo kunnen medewerkers 

heel snel zien wanneer een toestel is aangekocht, 

wanneer een onderhoudsbeurt nodig is en wan-

neer deze gebeurd is, enzovoort. Die historiek en 

aantoonbaarheid zijn cruciaal bij een accreditatie. 

“Daarnaast kan je veel gerichter sturen in zo’n  

procedé van accreditatie”, vertelt dhr. Flament.  

 

 

 

 

“De software laat je toe de juiste mensen op de juiste 

plaats in te zetten. Die mogelijkheid tot inzicht in je 

eigen ‘probleemgebieden’, zorgt ervoor dat je al je 

resources optimaal kan organiseren.”  

 

Ondersteuning van de labo’s 

De voorbije jaren zijn de controle en regelgeving 

voor labo’s strenger geworden. Daardoor stonden 

de labo’s in UZ Brussel al relatief ver met de opvol-

ging van apparatuur. “Toch is Ultimo ook voor hen 

een ondersteuning”, vertelt dhr. Flament. De labo’s 

zetten de software in voor o.a. de automatisatie 

van periodiek onderhoud, inventaris en werkorder-

beheer. Vooral de aantoonbaarheid en traceability 

zijn voor hen cruciaal. 

 

In de toekomst zou UZ Brussel graag het mobiel 

werken nog optimaliseren en de link met SAP verder 

integreren. Daarnaast staan er ook nog enkele 

plannen op het programma rond OPERA evenals 

een verdere uitrol naar een reeks andere diensten 

zoals de apotheek.
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LIVE-LINK 
YOUR ASSETS
AND FACILITIES.

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?

sales@ultimo.com | ultimo.com

BELGIË 

Ultimo Software Solutions bvba
Schaliënhoevedreef 20A
2800 Mechelen
Tel: +32 15 44 41 44

DUITSLAND

Ultimo Software Solutions GmbH
Lohbergstraße 20A
46537 Dinslaken
Tel: +49 2064 82 84 754

Vestiging regio zuiden
Marcel-Breuer-Straße 15
80807 München
Tel: +49 2064 82 84 754

NEDERLAND

Ultimo Software Solutions bv
Waterweg 3
8071 RR Nunspeet
Tel: +31 341 42 37 37

VERENIGD KONINKRIJK

Ultimo Software Solutions Ltd
49 Piccadilly
Manchester M1 2AP
Tel: +44 161 826 93 49

© 2019 Ultimo Software Solutions bv. Alle rechten 

voorbehouden. Ultimo is een geregistreerd merk van een 

aan Ultimo Software Solutions bv gelieerde entiteit. Andere 

gebruikte merken zijn (niet-)geregistreerde merken van de 

desbetreffende wettelijke eigenaren.


