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 Hoogtechnologische  IT-oplossingen  
voor een  specifieke sector 

Even voorstellen 
Xperthis is een bedrijf dat digitale oplos-
singen aanbiedt aan de gezondheidszorg-
sector in het algemeen en meer bepaald 
aan de ziekenhuizen. “Door de fusie van de 
vijf bedrijven die Xperthis hebben gesticht, 
hebben we onze verschillende bedrijven 
echt geleidelijk kunnen implementeren in 
95 tot 97% van de ziekenhuizen in België 
teneinde hun noden beter te begrijpen en 
hun werking zo goed mogelijk te optima-
liseren,” legt CEO Melchior Wathelet. Het 
doel? “Met de steun van de informatica, 
de werkingsprocessen in het ziekenhuis wij-
zigen om het beheer te optimaliseren, de 
zorgkwaliteit te verbeteren en tegelijkertijd 
het leven van de gebruikers van onze pro-
gramma’s te vergemakkelijken en het leven 
van de patiënt te optimaliseren.” 
Ook Infohos Solutions biedt aan zieken-
huizen IT-oplossingen om hun werking 
optimaal te ondersteunen in alle stappen 
van de zorgketen: van opname van de pa-
tiënt en facturatie, over zorg en apotheek 
tot logistiek, financieel beheer en business 
intelligence. 
Infohos Solutions en Xperthis hebben een 
vrij gelijklopend aanbod voor de zieken-
huizen, maar zijn ook zeer complementair 

op vlak van producten, geografisch en op 
vlak van kennis van de medewerkers. CEO 
Jan Pollet: “De ziekenhuissector verandert 
razendsnel. Door onder andere de financi-
ele druk is de sector de voorbije jaren sterk 
geprofessionaliseerd op vlak van bedrijfs-
voering en gedigitaliseerd. Vandaag infor-
matiseren ziekenhuizen om zich te differen-
tiëren, om competitief voordeel te halen en 
om optimale zorg te verlenen. Onze klanten 
zijn ziekenhuizen die verwachten dat we 
goede producten en ondersteuning leveren 
zodanig dat die producten een meerwaarde 
betekenen voor de bedrijfsvoering van het 
ziekenhuis. Door de krachten te bundelen 
willen we met Infohos Solutions en Xper-
this onze producten en diensten nog sneller 
laten evolueren, in het belang van de zie-
kenhuizen.” 

Kennis van de zorgsector 
vereist 
Al wordt een ziekenhuis steeds vaker geleid 
als een bedrijf, de activiteit is niet verge-
lijkbaar met die van een klassiek bedrijf. 
Dat vertaalt zich in specifieke noden wat 
de toepassingen en de omkadering van 
de digitale transformatie betreft. Van de 
technologische partner van het ziekenhuis 

wordt dus niet alleen competitiviteit ver-
wacht maar ook voldoende kennis over de 
specifieke werking van de zorgsector. Een 
ziekenhuis is een zeer complexe organisatie 
die op een aparte aanpak vergt. 
“We hebben vastgesteld dat we echt de-
zelfde taal spraken: die van IT in een zeer 
specifiek domein, het ziekenhuis. Ander-
zijds heeft de ziekenhuismarkt zich gepro-
fessionaliseerd, en is de verplichte infor-
matisering een noodzaak geworden. We 
hebben er ons rekenschap van gegeven dat 
we samen sterker zouden staan en meer 
in staat zijn een antwoord te bieden aan 
de enorme noden van de ziekenhuissector. 
Onze kracht? We zijn twee Belgische bedrij-
ven die de Belgische kenmerken begrijpen, 
en als we onze krachten niet bundelen, lo-
pen we kans om niet op de afspraak te zijn 
om de ziekenhuizen te begeleiden in hun 
digitale transformatie”, benadrukt Melchior 
Wathelet. 

IT-noden van het ziekenhuis 
De IT-noden van de ziekenhuizen situeren 
zich voornamelijk op enkele specifieke do-
meinen. In veel ziekenhuizen is de imple-
mentatie van het elektronisch patiënten-
dossier (EPD) de allerhoogste prioriteit. Om  

In januari 2020 kondigden Infohos Solutions en Xperthis een ver-
gaande samenwerking aan die op 4 juni werd bekrachtigd doordat 
de twee bedrijven werden ondergebracht in één juridische entiteit. Het 
is de ambitie van beide CEO’s, Melchior Wathelet (Xperthis) en Jan 
Pollet (Infohos Solutions) om tegen 1 januari 2021 operationeel als 
één bedrijf te werken. Waarom deze fusie en wat zijn de uitdagingen 
voor het nieuwe bedrijf?
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kwalitatieve zorg te bieden is een goede 
informatie-uitwisseling essentieel. Dit vergt 
op zijn beurt standaardisatie. Daarom sti-
muleerde de overheid de ziekenhuizen 
om een EPD in te voeren en koppelde ze 
daaraan de nodige  financiële stimulansen. 

Daarnaast zijn een reeks andere domeinen 
belangrijk waar IT ook het verschil kan ma-
ken. “We zijn ervan overtuigd dat, ondanks 
het feit dat iedereen bij ziekenhuis denkt 
aan patiënten genezen, behandelen en 
gezond maken, dit alleen maar goed kan 
worden gerealiseerd mits een goede lo-
gistiek, een vlot workflowmanagement, en 
een beter financieel beheer. Enkel zo kan 
de goede gezondheidszorg in ons land op 
termijn betaalbaar blijven. De ziekenhuizen 
staan voor grote uitdagingen. Met Infohos 
Solutions en Xperthis bieden we verschil-
lende oplossingen aan om de ziekenhuizen 
te ondersteunen. Die oplossingen moeten 
de komende jaren verder evolueren om de 
ziekenhuizen optimaal te ondersteunen. 
Om deze uitdagingen aan te kunnen is het 
niet verstandig om alleen te blijven verder 
werken. Het is essentieel en evident voor 
iedereen dat we dat samen efficiënter en 
sneller kunnen doen in het belang van onze 
bedrijven maar vooral in het belang van 
onze klanten,” legt Jan Pollet uit. 

De informatica als instrument 
Die klanten werden van meet af aan ge-
rustgesteld: ze kunnen blijven werken met 
de digitale toepassingen die ze gekozen 
hebben. Het verschil zit in de volgende 
stappen.
“De grootste uitdaging voor het nieuwe 
bedrijf is om de digitale transformatie te 
doen slagen, voor de ziekenhuizen en voor 
ons, samen in het belang van de patiënt”, 
vult Melchior Wathelet aan. “Het is onze 
bedoeling en die van de ziekenhuizen om 
steeds hoogstaande gezondheidszorg ter 
beschikking van de patiënt te hebben. Het 
is wel belangrijk om te herhalen dat de in-
formatica slechts een instrument is en dat 
het ziekenhuis zijn manier van werken en 
functioneren zal moeten veranderen. Ieder-
een moet er zich bewust van worden dat 

het een investering, tijd en energie vergt 
om zijn digitale transformatie te doen sla-
gen. Dat zal niet mogelijk zijn zonder be-
geleidingsproces , een dagelijkse bezigheid, 
een continue optimalisatie…” 
“Het is onze ambitie om ervoor te zorgen 

dat het in België 
- met haar unieke 
werkwijze - ook 
lukt”, aldus Jan 
Pollet. En de uit-
daging is groot: 
“We willen zeker 
niet dat de zorg-
verstrekker, die al 
weinig tijd aan 
het bed heeft, nog 
minder tijd aan 
de patiënt kan 
besteden omdat 

hij steeds de gang op en af moet lopen om 
alles in de computer in te tikken. De uit-
daging is om met intelligente oplossingen 
te komen die de gebruiker niet overladen 
met het invoeren van gegevens maar hem 
juist middelen aanreiken om efficiënter te 
werken en meer tijd te hebben voor een ge-
sprek met de patiënt.” 

Decentralisatie van de 
zorgverlening 
“Een andere uitdaging waar we voor staan, 
is dat we de patiënt willen volgen over heel 
zijn zorgtraject. Dat traject begint niet bij 
een ziekenhuisopname en eindigt niet bij 
ontslag uit het 
ziekenhuis - wat 
we ‘episode’ noe-
men”, gaat hij 
verder. De digitali-
sering in het kader 
van die ‘episode’, 
moet starten bij 
de patiënt zelf 
met preventie, en 
gaat verder in de 
eerste lijn (huis-
arts), één of meer 
ziekenhuistrajec-
ten, ambulante trajecten, daghospitalisa-
ties, inclusief nazorgtrajecten. Tal van ziek-
ten worden nu vroeger opgespoord en zijn 
chronische aandoeningen geworden. “De 
uitdaging waar we voor staan is ook om 
oplossingen te bedenken voor ziekenhuizen 
die mee instappen in de nieuwe filosofie 
van patiënten maar ook in de evolutie van 
de werking van onze gezondheidszorg”. 
Om die grote hoeveelheid data nuttig te 
gebruiken, komen BI en AI* om de hoek kij-
ken. “Onze droom is dat er in de preventie-
fase een aantal items worden geregistreerd 
en dat er, op basis van historische data en 
AI, knipperlichten aangaan, die de kosten 

voor de gezondheidszorg kunnen vermin-
deren.” 

Een veilige cloudomgeving 
De informatie over de patiënt moet altijd 
beschikbaar zijn, en van om het even welke 
plaats, op ieder moment, in de juiste vorm, 
kunnen worden geraadpleegd. Een cloud 
is een veilige omgeving. Dat betekent dat 
de data altijd beschikbaar zijn met een 
gecontroleerde toegang, en daar gaan we 
naartoe voor dataopslag. “We hebben het 
voordeel, als IT-bedrijven, om op de hoogte 
te zijn van de eigenheden van onze sector 
wat gevoeligheid van gegevens betreft. Ik 
ben ervan overtuigd dat de cloudelemen-
ten vandaag veel beter beveiligd zijn, wat 
bescherming van gegevens betreft, dan in 
hun eigen omgeving”, bevestigt Melchior 
Wathelet. 
Een andere onvermijdelijke evolutie is dat 
informatie op papier zal verdwijnen. “Papie-
ren informatie zal zeker verdwijnen, maar IT 
moet het beter doen dan papier. Wat we 
vooral niet moeten willen is beide, papier 
en elektronisch. Alle zorgverleners moeten 
ervan overtuigd zijn dat het beter is om de 
gegevens elektronisch door te sturen opdat 
het instrument door iedereen kan worden 
gedeeld.” 

De covid-19-crisis heeft op informaticavlak 
aanpassingen vereist en noden blootge-
legd. Die moeten nu worden omgezet in 
blijvende veranderingen zodat de zorgkwa-

liteit er beter van wordt. Dat vergt van de 
ziekenhuizen een visie voor de toekomst 
en daar heeft het fusiebedrijf Xperthis/ 
Infohos Solutions alle vertrouwen in. 

* Business Intelligence (BI), Artificial Intelligence (AI)
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