CuraTec

Uitnodiging
5 februari 2015
CuraTec en Multrix seminar
Locatie: Aviodrome, Lelystad

Zorgtechnologie vanuit de Cloud:

uit de lucht gegrepen of een goed alternatief?

Programma
12.00 – 13.00:

Rondleiding door het Aviodrome.

13.00 – 13.45:

Lunch.

13.45 – 14.00:

Inleiding door Martin Bergonje van Multrix en Wim Smeenk van CuraTec.

14.00 – 14.30:

Praktijkervaringen van een onafhankelijke ICT adviseur door Peter
Pothoven.

14.30 – 15.00:

Pauze.

15.00 – 15.30:

Praktijkervaringen met Cloudtechnologie door Frido Fraterman, Hoofd ICT
van Allerzorg.

15.30 – 16.00:

Zorgtechnologie vanuit de Cloud: uit de lucht gegrepen of een goed
alternatief? door Wiebe de Boer van CuraTec en Multrix.

16.00 – 17.00:

Napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Zorgconcept vanuit de Cloud: uit de lucht gegrepen?
De veranderingen in de organisatie en ﬁnanciering van de zorg hebben ertoe geleid dat
zorgorganisaties de afgelopen jaren kritisch naar het eigen beleid hebben moeten kijken.
Organisaties die voorheen niet tot nauwelijks extramurale zorg hebben geleverd, heroverwegen of
ze niet toch ook extramurale zorg moeten bieden. Zowel intramurale als extramurale zorg wordt
steeds zwaarder en dat vraagt weer om andere technologische voorzieningen. Flexibiliteit is
gewenst en “Cloud” lijkt het toverwoord.
Maar in hoeverre is het mogelijk om daadwerkelijk alles vanuit de Cloud te doen? En hoe zit dat met
diverse regelgeving zoals de NEN7510 die over informatiebeveiliging gaat en de NEN2575 voor stille
ontruiming? Op deze en andere vragen zal worden ingegaan door de sprekers. Bovendien biedt het
programma voldoende gelegenheid tot napraten met elkaar.

Deelname
Dit seminar is met name bedoeld voor ICT managers, managers Facilitaire Zaken, managers
Bouwzaken en staﬀunctionarissen die zich bezig houden met vervanging van (of veranderingen aan)
de (communicatie)technologie en infrastructuur of ICT uitbesteding vanuit de Cloud overwegen.
De kosten voor deelname bedragen € 95,00 per persoon. Deze worden u niet in rekening gebracht
en worden door CuraTec & Multrix gedragen. Na inschrijving kunt u tot 5 werkdagen van tevoren
kosteloos annuleren. Bij niet of niet tijdig annuleren worden de deelnamekosten in rekening
gebracht.

Over de sprekers
Peter Pothoven

Peter Pothoven is eigenaar van de The Care Accelerator en heeft 20 jaar
ervaring op het gebied van telefonie, ICT en domotica. Als onafhankelijke
consultant staat hij zorgorganisaties bij om binnen deze dynamische
gebieden kostenbesparingen en eﬃciencyverbeteringen te realiseren.
Vanuit de kennis en ervaring die hij in dit vakgebied heeft opgedaan,
laat hij zijn licht schijnen op de laatste technische ontwikkelingen.

Frido Fraterman

Frido Fraterman is Hoofd ICT van Allerzorg. Onder verantwoording van
Frido is een project gerealiseerd waarbij de volledige ICT omgeving in
samenwerking met Multrix naar de Cloud is gegaan. Allerzorg heeft een
duidelijke visie op ICT gebied en Frido zal zijn ervaringen en de volgende
stappen die de organisatie wil maken, met u delen.

Wiebe de Boer

Wiebe de Boer is gespecialiseerd in de technische communicatie
voorzieningen binnen zorginstellingen. Hij volgt de technologische
ontwikkelingen al meer dan 20 jaar op de voet en vertaalt deze continu
naar toepassingen voor de zorg. Hij is dan ook nauw betrokken bij
strategie ontwikkelingen en innovatieve ICT projecten binnen de zorg.

The Care Accelerator

Hoofd ICT van Allerzorg

Medeoprichter van CuraTec

Over CuraTec
CuraTec is een system integrator in de zorg. In de visie van CuraTec ligt de toegevoegde waarde in
geïntegreerde oplossingen. Dus één uniforme infrastructuur voor de verschillende toepassingen.
Denk daarbij niet alleen aan data en telefonie, maar uitdrukkelijk ook aan toegangscontrole,
verpleegoproepsystemen, locatiebepaling, persoonsbeveiliging en video.
Techniek is echter niet leidend. Behalve de cliënt staat ook de eigen medewerker en het zorgproces
centraal. Samen bepalen we in welke mate techniek wordt toegepast zodat de eigen organisatie dit
kan absorberen.

Over Multrix:
Multrix is een Cloud Service Provider met veel ervaring in de zorgsector. Vanuit een “Private Cloud”
omgeving biedt Multrix een werkplek met speciﬁeke zorgapplicaties en kantoorapplicaties.
Multrix werkt nauw samen met verschillende zorgpartners voor het aanbieden van een totaal
concept voor de zorg. Dit alles in combinatie met de benodigde kwaliﬁcaties zoals ISAE3402 Type 2,
ISO 27001 en NEN 7510 om beschikbaarheid, integriteit, continuïteit en vertrouwelijkheid te waarborgen. Multrix maakt ICT voor niet ICT-ers simpel.

Inschrijﬀormulier
Organisatie:
Adres:
Postcode + Plaats:

De volgende personen geven zich op voor deelname aan het seminar op 5 februari aanstaande
in het Aviodrome.
Deelnemer 1:

Deelnemer 2:

De heer/mevrouw:
Functie:
Telefoonnummer:
Email:
Ik maak gebruik van
de rondleiding:

Ja

Nee

Ja

Nee

Ik maak gebruik van
de lunch:

Ja

Nee

Ja

Nee

Het volledig ingevulde formulier kunt u mailen aan:
Evelien van Boxtel,
evanboxtel@curatec.nl
Voor vragen kunt u bellen met:

088-287 28 32

