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De jubileum editie van het NHV congres was een groot succes. Wij willen de organisatie bedanken voor de leuke dag 
en alle deelnemers voor hun enthousiaste inzet tijdens de speurtocht door het park. Wij hebben een leuke en 
informatieve dag gehad en verheugen ons alweer op komend jaar. 

Newtonstraat 13, 4004 KD Tiel   0344 66 39 30   www.itemedical.nl 

Geïnteresseerd geraakt in de mogelijkheden van de Spacelabs Healthcare? Neem voor contact met ons op. Wij komen 

graag eens langs om de mogelijkheden te laten zien 

Spacelabs Healthcare heeft Sentinel 11 gereleased voor de Ne-

derlandse ziekenhuizen. Hiermee is weer een nieuwe generatie 

Sentinel beschikbaar die nieuwe features met zich meebrengt. 

De belangrijkste vooruitgang van Sentinel 11 is gericht op de 

beveiliging van de data. De database is volledig versleuteld 

waardoor Sentinel voldoet aan alle laatste richtlijnen op het 

gebied van privacy. Het is ook mogelijk me patiëntnaam op de 

holter te anonimiseren, zodat de naam van de patiënt helemaal 

niet meer zichtbaar kan worden wanneer de patiënt de holter 

omheeft. 

Sentinel is het cardiologie data management systeem van Spa-

celabs Healthcare. Binnen Sentinel kunnen alle aspecten van de 

cardiologie worden geregistreerd. Zo kan men bloeddrukmeters 

en holters configureren en uitlezen maar ook 12 leads ECG’s en 

fietstesten kunnen worden verwerkt in Sentinel. De laatste zijn 

ook mogelijk met hardware van een andere leverancier. 

Sentinel integreert in ieder EPD, hier zijn verschillende koppe-

lingsmogelijkheden voor. Op deze manier komt de patiënten 

informatie geautomatiseerd in Sentinel en gaat het rapport ge-

automatiseerd naar het EPD na onderzoek. Op die manier hoe-

ven rapporten niet meer worden in gescand en is de kans op 

foute door handmatige invoer niet meer aanwezig. 

Holter en bloeddrukregistratie gaat tegen-

woordig om veel meer dan alleen ‘het kast-

je’, de hardware. Juist de bijbehorende soft-

ware wordt steeds belangrijker. Dit vraagt 

een nieuwe kijk op de mogelijkheden en de 

betrokkenheid van ICT wordt belangrijker. 

Binnen Sentinel kunnen verschillende deel-

systemen worden ondergebracht wat zorgt 

dat het beheer eenvoudiger is voor ICT. 

Doordat Sentinel web-based is kan de appli-

catie via iedere PC in het ziekenhuis bena-

derd worden. Zo kunnen de artsen dus een-

voudig op hun werkplek inzicht krijgen in de 

rapporten of de rapporten bevestigen  
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