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Mpluz bood tegen de scherpste condities de levering en 
integratie van beeldroutering aan.

“
”

Meander Medisch Centrum:
Rust en ruimte in de OK
Een overvolle OK agenda en 
toch meer rust en ruimte. In de 
nieuwe operatiekamers van het 
Meander lukt dat. Hoe? Door 
een goede sfeer en de juiste 
match tussen mens en techniek. 
Mpluz leverde de beeldsystemen 
voor deze gedigitaliseerde 
operatiekamers.

Peter Verwoerd was verantwoordelijk 
voor de bouw en inrichting van de 
11 operatiekamers. Eén van zijn 
taken was de aanschaf van de 
multimediasystemen, waarvoor een 
aanbesteding werd uitgeschreven. 
Eisen waren onder meer een open en 
gebruikersvriendelijk systeem, snelle 
beeldoverdracht binnen en buiten de 
OK, uitgebreide opnamemogelijkheden 
en zo min mogelijk bekabeling. “Mpluz 
bood tegen de scherpste condities de 
levering en integratie van beeldroutering 
aan. Daarnaast vraagt een nieuwbouw-
project van deze omvang om flexibiliteit 
van leveranciers. Mpluz liet zien mee te 
kunnen denken in dit traject.”

Twee jaar duurde de nieuwbouw van 
Meander Medisch Centrum in Amersfoort. 
Inmiddels is het topklinisch opleidings-
ziekenhuis volop in bedrijf met ruim 
3.000 medewerkers en 200 medisch 
specialisten. Jaarlijks vinden er zo’n 
19.000 operaties plaats.
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Vooral het plug and play principe wordt als prettig ervaren.“ ”

Plug and play
Terugkijkend op het project is
Verwoerd tevreden. Het systeem ging 
op de afgesproken datum live. De 
gebruikers zijn positief. “Vooral het 
plug and play principe wordt als prettig 
ervaren. Voorheen moesten we alles 
apart aansluiten en kreeg je een stijve 
nek van het omkijken naar de beelden 
op vaste computerschermen. Nu zijn 
via een touchscreen de röntgenfoto’s en 
opnamebeelden toe te wijzen aan de 
Barco beeldschermen die rondom de 
OK tafel hangen.”

Key-users
Om te wennen aan het nieuwe systeem, 
werd aandacht besteed aan training 
op locatie. Verwoerd: “Training is 
belangrijk maar het meest leer je in de 
praktijk. Mpluz geeft daarom naast de 
reguliere instructie, extra trainingen 
aan key-users die ze direct kunnen 
toepassen.”

Samen voor meer
Meander Medisch Centrum gelooft
in winst door samenwerking. Verwoerd: 
“Niet alleen beelden maar ook 
ontwikkelingen in geluid gaan het verschil 
maken. Ons systeem is hierop voorbereid. 
Met Mpluz gaan we de volgende stap met 
vertrouwen tegemoet.”

Mpluz vertaalde de projecteisen onder meer in:
• Een gebruikersvriendelijk touch-bedieningspaneel voor de besturing van de beeldschermen

• Een gedigitaliseerde werkplek voor chirurg en OK assistenten met twee veilig verwerkte PC’s

• Zeer hoge beeldkwaliteit, zonder vertraging of vervorming, op basis van Barco Nexxis apparatuur

• De mogelijkheid om via streaming ook buiten de OK-afdeling mee te kijken

• Glasvezelbekabeling die vrijwel onzichtbaar is verwerkt in en boven de OK

Meander Medisch Centrum

- Peter Verwoerd -


