Het Havenziekenhuis kijkt ronduit tevreden terug op de
samenwerking met digitaliseringspartners OASIS en 2dA.
In het project DIGI-P zijn in de afgelopen twee jaar alle
dynamische patiënten- en verpleegkundigen statussen

HAVENZIEKENHUIS ROTTERDAM digitaliseert met OASIS | 2dA
gedigitaliseerd. Het Rotterdamse ziekenhuis is daarmee
nagenoeg van een papieren organisatie naar een volledig digitale zorgverlener getransformeerd; In het volgend
voorjaar zullen de elektronische zorgdossiers vanaf 2011
voor geautoriseerde patiënten, artsen en andere zorgverlengers toegankelijk zijn.

Van september 2013 t/m maart 2016 creëerde het

Havenzieken-

huis Rotterdam onder de naam DIGI-P een geautoriseerde elektronische zorgomgeving voor patiënten, artsen en andere zorgverleners.
Als onderdeel van dit project zijn de klinische- en poliklinische patiëntendossiers vanaf maart 2014 gedigitaliseerd door 2dA. Projectmanagement was in handen van documentspecialist

OASIS, die ook

transport en opslag verzorgde. Lees over het belang van de juiste balans
tussen flexibiliteit en zekerheid, bij deze ingrijpende documentconversie.
© 2dA Nijmegen - dec’15

In het ziekenhuis aan de zonovergoten

fomgeving. Vanaf het moment van digitale

Rotterdamse Oude Haven vertelt een

lifegang kon een polikliniek tot scanning la-

eveneens stralende Martine Kraak - pro--

ten overgaan. Wekelijks zijn 160 dozen met

jectcoördinator Scannen van het project

dossiers - beveiligd - getransporteerd naarr

DIGI-P - over de gerichte en stapsgewijze

de scancentra van 2dA in Renkum en Wij-

documentconversie.

“2dA heeft altijd wel een oplossing! Ze doen wat ze zeggen.
Zijn proactief en bovenal flexibel.”
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“De zekerheid die 2dA biedt is een verademing.
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“Als ik vooraf had geweten wat we nu hebben ervaren...
gelukkig konden we profiteren op de kennis en ervaring
van onze samenwerkingspartners!”
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2dA bedankt Martine Kraak en alle medewerkers van het Havenziekenhuis Rotterdam, alsook OASIS voor de constructieve en
inspirerende samenwerking.
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