Het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart in Tienen won met zijn digitalisatieproject voor
anatomopathologie of weefselonderzoek de derde editie van de Agoria e-Healthaward. Dankzij
het digitalisatieproject kunnen pathologen elkaar vanop afstand assisteren, wat het werkproces
enorm vergemakkelijkt. Dat is een groot voordeel, want het beroep van patholoog-anatoom is
een knelpuntfunctie. Ook het AZ Damiaan Oostende, Kind en Gezin, de Europaziekenhuizen, de
Clinique André Renard, het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en de Artsengroep
Zorgpoort vielen tijdens de uitreiking van de e-Healthawards in de prijzen. Technologiefederatie
Agoria beloont met deze jaarlijkse wedstrijd personen en instellingen die de kwaliteit van eHealth in ons land verbeteren. Agoria wijst er op dat deze initiatieven perfect passen in het eHealthbeleid van de verschillende overheden en de federale roadmap voor e-Health.
De organisatie van de awards ontving in 2013 24 projectvoorstellen. Een jury van zeven
specialisten uit de gezondheidssector beoordeelden de projecten op innovatie, rentabiliteit en
resultaten. De awards werden in aanwezigheid van een tweehonderdtal genodigden tijdens een
gala-avond in Tervuren uitgereikt.
Primeur in ons land
Het RZ Heilig Hart uit Tienen won de hoofdprijs in 2013. Het integreert als eerste ziekenhuis in
België de digitale pathologie in haar dagelijkse werking en informaticasysteem. Digitale
pathologie maakt het mogelijk om stalen van menselijke weefsels te bestuderen en te
beoordelen van op afstand, los van de locatie van het staal en los van de microscoop.
Patholoog-anatoom is een knelpuntberoep. Samenwerking met andere pathologen wordt
bemoeilijkt door mobiliteitsproblemen. Na scanning, zijn de stalen een half uur later online te
bekijken en te consulteren door alle pathologen. De microscopie wordt vervangen door
gedigitaliseerde coupes. Het werksysteem is volledig op maat gemaakt door en voor
pathologen. De loskoppeling van een niet verplaatsbaar staal is hiermee gerealiseerd en heel
wat mogelijke administratieve fouten bij manipulatie van papier en staal zijn uitgesloten door
de integratie in het informaticasysteem.

Tijdens de Gala-avond werden in 2013 ook andere projecten beloond in de volgende
rubrieken:
Award voor het beste 'tele-health & tele-care'-project: Telemetrie via de Wlan – AZ Damiaan
Oostende
Dankzij de lichte en compacte unit, die accuraat en betrouwbaar de vitale parameters van de
patiënt weergeeft en draadloos naar een centrale bewakingspost doorstuurt, behoudt de
patiënt de vrijheid om te gaan en te staan waar hij of zij wil in het ziekenhuis. Hierbij is
datacontinuïteit, dataopslag, flexibiliteit voor de patiënt en de arts of verpleegkundige van
primordiaal.
Award voor het beste 'mobile health'-project: Mirage - Kind en Gezin
De regioteamleden van Kind en Gezin brengen ruim 140.000 huisbezoeken en begeleiden
jaarlijks bijna 550.000 consultaties bij gezinnen met kinderen van 0 tot 3 jaar oud. Er zijn
ongeveer 750 regioteamleden werkzaam, verspreid over 62 regioteams in heel Vlaanderen. De
regioteamleden beschikken over de noodzakelijke gegevens van de kinderen, zowel sociopedagogische als medische, om te registreren, bij te houden en te delen onder de teamleden.
Award voor het beste innovatieproject in de diensten naar patiënten:
Un robot préparateur de medicaments per os aux Cliniques de l'Europe Les Cliniques de l'Europe / Europaziekenhuizen Brussel
Un robot prépare les médicaments - per os - pour les services dans les étages. D'un simple clic,
les prescriptions du logiciel OP Drug sont transmises au robot, qui prépare alors des sachets de
distribution. Identifiés par un code-barres unique, ceux-ci contiennent les médicaments de
chaque patient, y compris les médicaments fractionnés. Un second module du robot fait
ensuite un contrôle de contenu par analyse photographique, dont le résultat est archivé. Les
médicaments emballés sont distribués dans les services aux étages plusieurs fois par jour.
Award voor de beste samenwerking: Vitalink – Vlaams Agentschap Zorg en gezondheid
Vitalink is het nieuwe, innovatieve, digitale platform van de Vlaamse overheid voor het veilig
delen van zorg- en welzijnsgegevens. Dankzij Vitalink kan iedere zorgverlener, van huisarts tot
thuisverpleger, op een eenvoudige manier beschikken over correcte en volledige
patiënteninformatie. Een eerste concreet project voor Vitalink is het medicatieschema dat
gedeeld wordt tussen huisartsen, apothekers, zelfstandig verpleegkundigen en
verpleegkundigen, zorgkundigen en verzorgenden van het Wit-Gele Kruis en Familiehulp.
Vitalink maakt gebruik van basisdiensten van het federale eHealth-platform.

Award voor de hoogste return on investment: Medical Time Management - ArtSengroep
Zorgpoort
Het GMD+ is een aanvulling op het GMD (globaal medisch dossier van de patiënt) en staat
inhoudelijk voor een checklist van welbepaalde preventieve onderwerpen. Medical Time
Management is een digitale tabletapplicatie met intelligent respons. De patiënt, tussen de 45
en 75 jaar, wordt gevraagd deze digitale vragenlijst in de wachtzaal in te vullen, zonder
tijdverlies voor de arts, en on real time verschijnt op de arts-interface de volledige
risicostratificatie van deze patiënt. De uitgebreide verzameling van epidemiologische gegevens
laat toe dit proces te monitoren en een zeer gericht preventief beleid te voeren.

