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Laat de zorgprofessional  
zich weer richten op de zorg

De werkplek van de toekomst  
in het ziekenhuis

door: Dave de Rijder & Nico Molenbeek
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Kent u dat liedje nog uit 1996 over 15 miljoen 

mensen? “Die schrijf je niet de wetten voor, 

die laat je in hun waarde.” De moderne 

versie van dat liedje gaat inmiddels over 

17 miljoen mensen, die nog steeds op 

 datzelfde ‘hele kleine stukje aarde’ wonen, 

leven en zorg nodig hebben. 

Niet alleen groeit de Nederlandse bevolking snel – 18 
miljoen in 2025 – de samenstelling verandert ook. Met 
de toenemende vergrijzing wordt er vaker en intensiever 
een beroep gedaan op de zorg. 

In dit kader twijfelt niemand er nog aan dat de digitale 
transformatie ook binnen de zorg een vereiste is. Zonder 
de ondersteuning van moderne ICT is het sterk de vraag of 
iedereen nu en in de toekomst nog wel vanzelfsprekend 
aanspraak kan maken op zorg. 

Van de huidige 17,6 miljoen mensen is KPN dé verbinder 
en KPN Health is dé verbinder binnen de Nederlandse 
zorg. CAM – sinds 2017 onderdeel van KPN Health – is de 
verbinder binnen de ziekenhuizen. In de visie van CAM 
moet de zorg weer bezig zijn met zorg verlenen. De missie 
van CAM is het faciliteren van de werkplek van de toekomst. 

Introductie
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Grote veranderingen

Voor wie nog niet bekend is met CAM – 
voluit: CAM IT Solutions – even een korte 
kennismaking. CAM is de uitvinder en 
doorontwikkelaar van de CAMCUBE, een 
platform dat alle applicaties op de werk-
plekken binnen een ziekenhuis ontsluit. 
Dankzij decennia ervaring in de zorgsector 
is CAM vertrouwd met letterlijk alle 
 applicaties in het ziekenhuis. Daardoor 
kunnen ze deze via de CAMCUBE snel, 
betrouwbaar, veilig, up-to-date en 
kostenefficiënt beschikbaar stellen aan
de zorgprofessional. Inmiddels gebruiken 
ruim 60.000 zorgprofessionals binnen 
ziekenhuizen dit platform. 

Naast de cure-sector – tien zieken-
huizen in Nederland werken nu al met de 
CAMCUBE – biedt CAM Application 
Management Services (AMS) aan in de 
cure- én care sector. 

Applicatie Management 
Services
Door de toenemende com-

plexiteit en diversiteit van ICT 

groeit de kloof tussen business 

en de techniek. Dat grijze 

 gebied tussen datgene wat zich 

onder de motorkap afspeelt en 

wat er in het zorgproces nodig 

is, overbrugt CAM met Appli-

catie Management Services. 

AMS omvat een servicepakket 

dat de hele keten van appli-

caties voor ziekenhuizen be-

dient; voor desktops,  mobiele 

devices of applicaties voor het 

datacenter. Denk aan de intake 

of onboarding van nieuwe 

 applicaties – on premises én uit 

de cloud. CAM verzorgt ook de 

maandelijkse Microsoft patches 

– waar regelmatig security-

updates met hoge prioriteit 

tussen zitten – adequaat en 

tijdig. Kortom, CAM kan het 

volledige applicatie land schap 

van een ziekenhuis onder-

houden qua technologie, 

security en wet- en regelgeving. 

Het ziekenhuis behoudt de 

regie, zonder de zorg om de 

complexiteit.
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Verschuivingen
De populariteit van de cloud groeit al enkele jaren. Steeds meer 
applicaties verplaatsen zich naar de cloud. Deze trend wordt nu ook 
bij ziekenhuizen merkbaar, al verloopt de transitie hier wat trager 
dan in het bedrijfsleven. Naast de verschuiving van applicaties naar 
buiten het ziekenhuis worden ook steeds meer diensten uit de cloud 
afgenomen, zoals machine learning of AI. Ondanks de shift naar 
verschillende cloud-omgevingen zal volgens CAM nooit alles buiten 
de muren van het ziekenhuis komen te draaien. Ziekenhuizen zullen 
altijd nog een zogeheten edge-omgeving behouden, voor een klein 
deel van de programma’s. 

Hoe het ook zij, alles dat op een werkplek wordt ingezet – on premises 
applicaties zoals een EPD, SaaS-applicaties en diverse diensten 
 vanuit de cloud – heeft nog steeds een platform nodig. Het portaal 
maakt het mogelijk dat iedere applicatie en dienst vanaf elk device 
kan worden gebruikt. Anders zouden medewerkers voor ieder 
 programma op ieder werkstation opnieuw moeten inloggen met 
verschillende usernames en wachtwoorden. Voor de werkplek van 
de toekomst is dat onaanvaardbaar omslachtig. Om de zorg op de 
langere termijn te kunnen handhaven, moeten we slimmer gaan 
werken tegen minder kosten. 

Een andere ontwikkeling is dat de locatie van de werkplek verandert. 
Het gebeurt allemaal niet meer alleen binnen de muren van het 
huis. De ambulante zorg en zorg aan huis (hospital-at-home) groeien. 
Doordatzorgaanhuisbijdepatiëntwordtverleend,komendaarook
steeds meer (slimme) apparaten. Om die veilig en snel in te kunnen 
zetten en te beheren, wordt snelle en probleemloze uitwisseling van 
informatie nog belangrijker dan het al was.

Steeds meer applicaties  
verplaatsen zich naar de cloud
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De snelheid vasthouden
Hoe zorg je er als ziekenhuis nu voor dat je te midden van al deze 
grote veranderingen niet achter de feiten blijft aanlopen? Door corona 
hebben we gezien dat de digitale transformatie in de maatschappij en 
dus ook binnen ziekenhuizen een enorme snelheid heeft gekregen. 
We hebben laten zien dat we snel kunnen veranderen als we maar 
willen of als de nood maar hoog genoeg is. CAM is gemotiveerd om 
die snelheid van de digitale transformatie vast te houden. Want alleen 
als de ziekenhuizen de diverse ontwikkelingen een stap voor zijn, kan 
de zorg zich weer focussen op het bieden van zorg, zoals het hoort. 

Ook de locatie 
van de werkplek 

verandert



7

In de tien ziekenhuizen waar de CAMCUBE nu de IT-ondersteuning 
verzorgt, logt 80 procent van de zorgprofessionals aan het begin 
van hun dienst middels tweefactor-authenticatie in met een pasje. 
Gedurende hun dienst nemen ze als het ware hun werksessie mee, 
zodat ze niet op ieder apparaat opnieuw de hele inlogprocedure 
hoeven door te lopen. Daar hoeven ze alleen maar even met hun 
pasje te ‘tappen’. Deze manier van werken is zo ongeveer verankerd 
in het proces. Dat klinkt misschien mooi, maar het nadeel is dat een 
medewerker fysiek naar een statische werkplek moet lopen voor die 
initiële inlog.Ook in het vervolgblijft hetwerkstation locatie-ge-
bonden. Of in het geval van een COW moet iemand die compu-
ter-on-wheels de hele tijd meezeulen, van bed naar bed of van ka-
mer naar kamer. 

Het momentum
CAM is voortdurend bezig met de vraag of de huidige praktijk niet 
slimmer, beter kan worden ingericht. En als dat kan, tegen welke 
beperkingen lopen we dan nu nog aan? In het verleden was de 
techniek vaak de vertragende factor in de ontwikkelingen. Dat is 
niet meer het geval. Alle soorten werkplekken kunnen vanuit tech-
nisch oogpunt worden gefaciliteerd. Het gaat erom dat een nieuwe 
werkplek mogelijk nog niet helemaal – of helemaal niet – aansluit bij 
de omliggende processen. Een innovatie moet op het juiste mo-
ment worden geïntroduceerd, zodat de zorgmedewerker er ook 
daadwerkelijk mee gaat werken en er ook echt mee geholpen is. Als 
een hypermoderne werkplek in dat opzicht zijn doel voorbij schiet, 
verlies je het momentum van de digitale transformatie. 

Het gaat om de zorgprofessional
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Om de juiste beslissingen te nemen op het juiste tijdstip moet de 
werkplek van de toekomst vanuit de optiek van de medewerker 
worden benaderd. CAM stelt dan ook niet de techniek, of het appli-
catielandschap centraal, maar de zorgmedewerker. Digitalisering is 
altijd een aanvulling van de zorg en nooit de vervanger daarvan.  
Het moet aansluiten, complementair zijn, helpen, ondersteunen en 
accelereren, zodat de zorgmedewerker zo volledig mogelijk bezig 
kan zijn met zorg. 

Wet- en regelgeving
Binnen deze benadering kijkt CAM onder meer naar wet- en regel-
geving. Voldoen we aan de AVG, aan ISO- en NEN-normeringen? 
Dat is een belangrijke pijler en een absolute vereiste voor de werkplek. 

Maar CAM praat ook continu met de markt. Binnen ieder ziekenhuis 
werkt CAM samen met vaste partnerteams. Er is voortdurend infor-
matie-uitwisseling over waar het ziekenhuis mee bezig is, wat hun 
acute uitdagingen zijn, hoe de roadmaps eruitzien. CAM beschikt als 

Als een hypermoderne werkplek zijn doel  
voorbij schiet, verlies je het momentum  

van de digitale transformatie
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vertrouwde gesprekspartner over een schat aan informatie en heeft 
dus een uitstekend beeld van de visie van een ziekenhuis en welke 
problemen er spelen. Op basis van deze ruime ervaring en kennis is 
CAM in staat om de werkplek van de toekomst in te richten zonder het 
momentum van de digitale transformatie te verstoren.

Applicatielandschap
Datzelfde geldt voor het applicatielandschap. Het is misschien wel leuk 
dat steeds meer applicaties van de traditionele werkplek verhuizen 
naar de cloud. Maar hoe integreren die vervolgens weer met elkaar 
en hoe blijven al die verschillende applicaties vanuit één platform 
benaderbaar? Wat is de winst voor de zorgprofessional? Is het inloggen 
niet nodeloos omslachtig geworden? Is het nog wel veilig? Zijn de 
privacy en gegevensbescherming in orde? Hoe is het geregeld als 
iemand uit dienst gaat? Waar staan die gegevens? Allemaal actuele 
vragen wanneer we bedenken dat steeds meer applicaties via een 
tablet, smartphone of een webportaal worden gebruikt. 

Naast de kennis van de roadmap van de ziekenhuizen is CAM goed 
geïnformeerd over de ontwikkeling van de applicaties zelf. Er is 
veelvuldig contact en uitwisseling van informatie tussen CAM en 
applicatieleveranciers. Dit komt uiteraard weer ten goede aan de 
werkplek van de toekomst. Toch blijven er voldoende uitdagingen. 
DeCAMAMS-dienstisgedegengeëquipeerdomextraondersteuning
te bieden voor de ontsluiting inclusief het testen van bepaalde 
 applicaties, die om wat voor reden dan ook toch problemen blijken 
te geven. 

Digitalisering is altijd  
een aanvulling van de zorg  

en nooit de vervanger daarvan
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Een ander punt van zorg is de zogeheten schaduw-IT. In het verleden 
bestelden artsen of chirurgen applicaties bij een van hun vriendjes, 
waaropzedecd-rominkwestieafleverdenbijdeIT-afdelingomde
boel in installeren. Vanuit de optiek van beheer een nachtmerrie, maar 
toen was IT tenminste nog betrokken in het proces. Tegenwoordig 
kan iedereen voor weinig geld een appje kopen en installeren, zonder 
dat IT daar nog bij komt kijken. Dit brengt grote risico’s met zich 
mee voor de beveiliging van persoonsgegevens. Voor je het weet 
staanpatiëntgegevensineensineencloudaandeanderekantvande
wereld. Met alle gevolgen van dien. Hoe kom je nu op een constructieve 
manier in gesprek met de medewerkers, om hen op dit gebied bewust 
te maken van de risico’s? 

Voor al deze uitdagingen heeft CAM een goede oplossing, waar we straks 
op terugkomen.

Veiligheid
De veiligheid van de werkplek omvat meer dan de security op zich. 
CAM is bijvoorbeeld ook bezig met in hoeverre de veiligheidsmaat-
regelen het werken belemmeren. Is het bijvoorbeeld echt nodig om 
je aan te melden op een station als deze al in een beveiligde ruimte 
staat, zoals de OK? Wanneer belast je een zorgmedewerker node-
loos met wet- en regelgeving? Daarnaast moet de security gewoon 
in orde zijn. Denk aan veiligheidsmaatregelen zoals encryptie van 
lokale werkstations, tweefactor-authenticatie, het automatisch be-
veiligen van de werkplek wanneer deze niet wordt gebruikt, de juis-
te autorisaties binnen applicaties. Welke applicaties mogen uitslui-
tend binnen het ziekenhuis worden opgestart en welke zijn ook 
beschikbaar op een ambulante werkplek? Welke data staan er op 
de privé smartphone van een zorgmedewerker? Allemaal zaken die 
risico’s met zich kunnen meebrengen en waar het ziekenhuis een 
visie over moet hebben. 
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Technologie
Technologie is tweeledig. Het bestaat niet alleen uit de bits en bytes 
onder de motorkap, maar ook uit mensen. De medewerkers van CAM 
zijn namelijk net zo belangrijk in het beschikbaar maken van de werk-
plek voor de toekomst. Zij staan iedere dag gemotiveerd op om met 
hun technologische expertise het allerbeste voor het ziekenhuis,   
de zorgprofessionals en dus de zorg te bewerkstelligen. Dat is hun 
drijfveer en dat maakt CAM uniek in de markt. Met enige regelmaat 
lopen de mensen van CAM mee op de werkvloer van een ziekenhuis. 
Zij zien dus uit de eerste hand waar zorgprofessionals in hun dagelijkse 
werk IT tegenaan lopen. Wat ze ook zien is hoe zij hun technische 
knowhow kunnen inzetten om echt het verschil te maken.
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Om deze variabelen – wet- en regelgeving, de markt, applicaties, 
technologie en veiligheid – op een werkzame manier samen te  brengen, 
heb je een platform nodig. De CAMCUBE is een veilig, snel en 
 betrouwbaar ecosysteem. Het voldoet aan de gebruikelijke KPI’s 
 zoals 99,9 procent uptime. CAM monitort 24x7, 365 dagen per jaar en 
slaat alarm wanneer er onverhoopt belangrijke functionaliteiten 
 uitvallen. Nog belangrijker is dat aansluiting op de praktijk middels 
co-creatie met de ziekenhuizen plaatsvindt. Daardoor is en blijft de 
CAMCUBE relevant. Dat maakt de werkplek van de toekomst. Het 
mooie is dat die werkplek van de toekomst vandaag al bestaat, omdat 
CAM hem al beschikbaar heeft.

Veelheid aan variaties
Nu al worden er in de dagelijkse praktijk binnen ziekenhuizen diverse 
apparaten en functionaliteiten door elkaar gebruikt. Overigens niet 
alleen in ziekenhuizen, maar ook vanuit het huis van medewerkers, op 
hun ambulante locaties en in het ‘hospital at home’. Allerlei applicaties 
worden gebruikt op smartphones, tablets, desktops, laptops, COWs. 
Helaas laat de integratie tussen al die apparaten nog te wensen over. 

Klaar voor de toekomst
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Ieder apparaat gaat op ‘zijn eigen’ manier 
om met iedere applicatie, wat niet 
 bepaald als gebruiksvriendelijk wordt 
ervaren. Om nog maar te zwijgen van 
de hobbels en blokkades tussen de 
 diverse apparaten en applicaties als 
het gaat om gegevensuitwisseling. 
Ook het beheer wordt er niet eenvoudiger 
op, aangezien ieder device weer met 
andere oplossingen werkt. 

Op den duur wordt de dure, 
traditionele werkplek minder 

gebruikt

Als deze situatie nu al wordt ervaren als 
chaotisch, dan staat ons nog wat te 
wachten. Want de komende jaren zullen 
er alleen maar meer variabelen aan 
worden toegevoegd. Er komen nieuwe 
devices bij zoals de smartwatch en 
slimme apparaten, en nieuwe cloud-
diensten zoals machine learning en AI. 
Het is niet de vraag of deze nieuwe 
diensten ons gaan helpen, maar wanneer 
ze dat gaan doen en hoe dat eruit gaat 
zien. Of wat te denken van de veelbe-
lovende technologie van virtual reality. 
Deze veelheid aan variaties moet op 
de een of andere manier binnen het 
platform van de CAMCUBE werkbaar 
worden gemaakt. 

VR in de praktijk
De behoefte binnen zieken-

huizen aan de inzet van virtual 

reality groeit. Steeds vaker krijgt 

CAM de vraag van zieken-

huizen om deze nieuwe 

technologie te beheren. Bij een 

van de toepassingen kan een 

zorgmedewerker via zo’n VR- 

bril aan den lijve ondervinden 

hoe het is om te leven met 

autisme, een angststoornis, 

dementie of een fobie. Door 

op die manier in de huid van 

eenpatiënttekruipen,krijgt

de verzorger een veel beter 

beeldvanwathuncliënten

ervaren, en dus beter begrip. 

Een ander voorbeeld is dat VR 

kan worden ingezet voor 

pijnbestrijding tijdens behan-

delingen.Doordatdepatiënt

wordt afgeleid door wat de 

VR hem voorschotelt, wordt de 

aandacht weggeleid van de 

pijn die de medische behan-

deling veroorzaakt. CAM kent 

de risico’s van nieuwe appa-

raten en weet dankzij jaren-

lange ervaring hoe innovaties 

als VR, veilig en snel kunnen 

worden toegevoegd aan het 

CAMCUBE platform.
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Gelukkig is CAM al ruimschoots klaar voor deze toekomst. Dus zodra 
de processen binnen een ziekenhuis hiervoor klaar zijn, kan de techniek 
direct worden ingezet.

Web-gebaseerd werken
De trend dat applicaties van de desktop verschuiven naar web en 
mobile zet zich in rap tempo voort. Voor sommige medewerkers 
wordt de traditionele werkplek volledig vervangen door een tablet 
of smartphone. Inloggen op die ‘ouderwetse’ werkplek met dat pasje 
is dus niet altijd meer nodig. Dat is natuurlijk gunstig voor het 
 ziekenhuis, want die traditionele werkplek is relatief duur. Veel van 
de licenties en rekenkracht die daar beschikbaar zijn, heeft die 
 medewerker helemaal niet nodig, terwijl er wel voor wordt betaald. 
Maar wat nog belangrijker is: de zorgmedewerker kan veel beter zijn 
werk doen. In plaats van iedere keer fysiek een werkstation op te 
zoeken om in te loggen, kan hij gewoon ter plekke zijn dossiers 
 bijwerken zonder vervelende onderbrekingen. 

Binnen de CAMCUBE is veel meer mogelijk  
dan waar nu gebruik van wordt gemaakt

Op den duur zal de desktop steeds minder worden gebruikt. Misschien 
verdwijnt die op termijn wel helemaal. Het web-gebaseerde werken 
wordt snel een belangrijke werkvorm. Ook zullen er meer apparaten 
komen die voor één functie ondersteuning bieden. Deze kunnen bij 
een wisseling van de dienst gewoon aan de volgende medewerker 
worden doorgegeven. In welke vorm het zich ook zal gaan afspelen, 
het allerbelangrijkste is dat de zorgprofessional nu en in de nabije 
toekomst weer ongestoord kan doen waarvoor hij/zij in dienst is 
 genomen: het verlenen van zorg! 
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CAM volgt deze en andere ontwikkelingen op de voet. Binnen de 
CAMCUBE is al veel meer mogelijk dan waar nu al gebruik van wordt 
gemaakt. Zodra een ziekenhuis daaraan toe is, zal de dienst of 
 applicatie direct beschikbaar zijn in de vertrouwde omgeving.

VOS/MOS
Ook een VOS/MOS – Verpleegkundig Oproep Systeem of Medisch 
Oproep Systeem – kan via de CAMCUBE beschikbaar worden gemaakt 
voor ieder gewenst device. En het is net zo eenvoudig te beheren 
als een smartphone waar enkel e-mail op staat. 
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Nu al spelen vele variabelen een rol in de ondersteuning van de 
werkplek van de zorgprofessional. De vele applicaties – uit de cloud 
of on premises –, de diverse apparaten en de verschillende locaties. 
Dat worden er in de toekomst alleen maar meer. De complexiteit 
zal, ondanks al onze goede voornemens, alleen maar toenemen. En 
praktijken zoals schaduw-IT voegen daar nog eens extra risico aan 
toe. Het is dus zaak om binnen die hectische dynamiek aan com-
plexevariabelen tefilteren, testructurerenen testandaardiseren.
Dat is precies van CAM heeft gedaan. 

Functionele use cases vallen de medewerker  
niet lastig met de achterliggende techniek

Het voorwerk is gedaan
In samenwerking met de ziekenhuizen die de CAMCUBE al gebruiken 
heeft CAM functionele use cases ontwikkeld. Deze werkplekoplossingen, 
die op vrijwel alle ziekenhuizen van toepassing zijn, zijn functioneel 
beschreven en generiek ontworpen. Dat betekent dat deze functionele 
use cases op een zodanig abstract niveau zijn samengesteld dat ze 
inpasbaar zijn in elk ziekenhuis. Een ziekenhuis hoeft daardoor voor 
de verschillende werkplekken niet opnieuw het wiel uit te vinden, of 
met partners te bellen om te achterhalen hoe zij dat doen. Al dat 
voorwerk is al gedaan. Deze functionele use cases vallen de mede-
werker niet lastig met de achterliggende techniek. 

Die techniek loopt vooruit op de dagelijkse praktijk binnen de 
 ziekenhuizen. Juist daarom kunnen we onze aandacht richten op 
hoe we de technische innovaties zo goed mogelijk kunnen inzetten. 
Met de juiste variabelen en met de juiste kennis ontsluit CAM stapje 
voor stapje de werkplek van de toekomst. Stapje voor stapje, omdat 
niet alle omliggende elementen al klaar zijn voor die toekomst. Zolang 

Functionele use cases
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een applicatie als het EPD op die dure Windows desktop blijft draaien, 
blijft die desktop nodig. Het uitfaseren van beperkende elementen, 
zoals dat traditionele werkstation, hangt dus niet alleen af van de 
techniek. 

Zorg bezig met zorg
Met de functionele use cases van CAM kunnen alle ziekenhuizen op 
praktisch dezelfde manier de technische invulling krijgen die een 
stabiele werkplek garandeert, voor nu en in de toekomst. Daarmee 
kunnen we een belangrijke stap zetten richting die zorgprofessional, 
opdat hij/zij weer optimaal ondersteund zijn/haar werk kan doen: 
zorg verlenen.
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Contact

CAM IT Solutions B.V. (onderdeel van KPN Health)
www.cam.nl

Stationsstraat 115

3811 MH Amersfoort

info@cam.nl

Meer weten over CAM en CAMCUBE?  
Neem even contact op met Nico Molenbeek.


