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Virtualiseren is in veel disciplines een populaire 
term. Het is al lang niet ‘nieuw’ meer, maar het 
blijft wel een enorm belangrijk topic. Vooral in de 
zorg, waar momenteel een enorme druk op de 
schouders van de zorgprofessional ligt. Om dit te 
verlagen moeten alle organisatorische processen 
zo efficiënt mogelijk verlopen en geoptimaliseerd 
worden. In dit proces lopen zorgprofessionals, 
die de verantwoording hebben over het IT-
beleid, tegen een hoop uitdagingen aan. Het 
virtualiseren van de IT-infrastructuur, in welke 
vorm dan ook, helpt u om processen binnen de 
organisatie zo efficiënt mogelijk te maken. In 
dit e-Book leest u welke voordelen virtualisatie 
voor de zorg biedt, welke oplossingen u daarvoor 
kunt gebruiken en waar u op moet letten bij de 
realisatie.

FOCUS IN DE ZORG
In de zorg moet men rekening houden met 
verschillende, veeleisende stakeholders. Men 
kampt vaak met lange wachttijden waar zowel 
de behandelaar als de cliënt allesbehalve 
tevreden mee is. Grootschalige bezuinigingen 
dragen daar niet bepaald aan bij. De focus 
van de zorgprofessional ligt bij het zo veel 
mogelijk directe zorg verlenen aan de cliënt. IT-

vraagstukken zijn dan vaak het ondergeschoven 
kindje: omdat de afstand tussen IT en de 
daadwerkelijke zorgverlening te groot is. En 
dat terwijl het neerzetten van een sterke en 
flexibele infrastructuur juist kan bijdragen aan 
het zorgproces.

UITDAGINGEN VOOR DE ZORGPROFESSIONAL
 (IT-)professionals in de zorg zijn vaak belast 
met de vraag: “hoe kunnen we de processen 
versnellen die bijdragen aan een goed 
resultaat?” Het gat tussen de zorgaanvraag 
en het moment dat de cliënt daadwerkelijk 
geholpen wordt moet zo klein mogelijk gemaakt 
worden. Rapportages dienen bijvoorbeeld 
sneller naar verzekeraars verzonden te worden. 
Ook willen zorgprofessionals meer prognoses 
en voorspellingen kunnen doen vanuit de 
applicaties van de zorginstelling. Intuïtieve 
analyses op de grote hoeveelheid data kan zo 
bijvoorbeeld leiden tot de optimalisatie van de 
beddencapaciteit in een ziekenhuis. Wanneer 
er een cliënt bijkomt of wegvalt, welk effect 
heeft dat dan op de processen in de organisatie? 
Deze inzichten komen beter uit de verf wanneer 
informatiestromen optimaal gefaciliteerd 
worden door snelle en innovatieve IT-middelen.

DE STAP NAAR 
EEN TOEKOMST-
BESTENDIGE EN 

DUURZAME BASIS
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VIRTUALISATIE
Virtualisatie van IT-processen in uw zorginstelling levert verschillende interessante 
voordelen op. Zo kunt u tijd en geld besparen op het onderhoud van verschillende 
fysieke servers, storage units of datacenters, omdat dankzij een virtuele omgeving al 
deze facetten digitaal beschikbaar zijn. U kunt de focus verschuiven naar het software 
defined-werken: de focus ligt hier niet zozeer meer op de fysieke hardware, maar op de 
applicaties en data in uw werkomgeving. Dit maakt het werken minder afhankelijk van 
uw specifieke locatie, tijd of apparaat waarmee u werkt.

Bovendien zorgt IT-virtualisatie voor een 
overzichtelijk en eenduidig geheel: IT-processen 
worden in de virtuele omgeving aan elkaar 
gekoppeld. Hierdoor is het makkelijker om 
rapportages vanuit verschillende applicaties 
aan elkaar te koppelen en te integreren. 
Daarnaast is het mogelijk om dashboards in te 

stellen die deze processen inzichtelijk maken. 
U heeft alles overzichtelijk in één virtuele 
omgeving die makkelijk te onderhouden 
is. Bovendien is deze compatibel over 
verschillende schijven. Maar voordat u nadenkt 
over virtualiseren is het belangrijk om eerst uw 
startpunt te kennen.
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UW STARTPUNT De keuze voor de juiste oplossing is niet eenvoudig gemaakt. Vaak staat er al een 
(traditionele) IT-infrastructuur, die men niet zomaar overboord wil gooien. Bovendien zien 
managers of inkopers niet altijd het belang van het vernieuwen van het systeem, hebben 
zij de financiële draagkracht niet of hebben zij niet genoeg technische kennis om een 
weloverwogen besluit te nemen.

TRADITIONELE OPLOSSING 
Met een traditionele oplossing kiest u vooral voor losse fysieke componenten (server, storage, netwerk); 
dit is de traditionele infrastructuur zoals we die al ruime tijd kennen. Vanuit dit startpunt kan het lastig 
zijn om de verschillende hardwarecomponenten -vaak afkomstig van verschillende leveranciers- op 
elkaar aan te laten sluiten.

CONVERGED OPLOSSING
Bij converged oplossingen zijn de verschillende componenten vooraf geselecteerd zodat deze 
optimaal samenwerken. Een converged oplossing wordt dan ook als één product afgeleverd, zodat u 
ook één aanspreekpunt heeft wanneer er vragen of problemen zijn. Dit komt de virtualisatie van uw 
werkomgeving ten goede: verschillende server-, storage- of netwerk ondersteunende hardware hoeven 
namelijk niet meer apart op elkaar afgestemd te worden. 

HYPERCONVERGED-OPLOSSING
Hyperconverged-oplossingen gaan nog een stapje verder. Hierbij worden storage, server, en 
netwerkcapaciteit verzameld in één appliance. De appliance bestaat uit verschillende gekoppelde 
componenten, die bestaan uit zowel hardware als software. Deze vergaande en uiterst schaalbare 
integratie zorgt voor een zeer eenvoudige realisatie van uw virtuele werkomgeving.

Als uw startpunt een bestaande hyperconverged-oplossing betreft, dan blijft een uitbreiding relatief 
eenvoudig. Een hyperconverged-oplossing bestaat namelijk uit een ‘scale-out’-constructie, waardoor 
het makkelijk is om de infrastructuur te optimaliseren binnen een vernieuwde hyperconverged-
oplossing.   

CLOUD BASED-OPLOSSING
Tot slot is er nog een vierde startpunt om virtualisatie in uw IT-infrastructuur te realiseren. Hierbij kunt u 
bijna volledig gebruikmaken van server-, storage- en netwerkapplicaties in de (publieke) cloud, vaak met 
een financieel aantrekkelijke pay-per-use-constructie. Een nadeel kan echter zijn dat een cloudoplossing 
niet de gewenste performance biedt. Dit is vaak snelheid die u wel nodig heeft binnen de zorg. Het is 
goed om te weten dat voor on-premise situaties ook financiële leaseconstructies mogelijk zijn.
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Wanneer u de stap wilt zetten naar een oplossing 
die het werken in een virtuele omgeving ondersteunt, 
zijn er een aantal zaken van belang. Converged- en 
hyperconverged-oplossingen zijn technisch gezien de 
mooiste geïntegreerde oplossingen en bieden een duurzame 
en toekomstbestendige basis. Maar ook het kostenplaatje 
moeten we niet uit het oog verliezen, want de oplossing 
moet natuurlijk wel bij het budget passen. Bovenal moet de 
oplossing bij uw zorginstelling passen.  

Stel uzelf de volgende vraag: ‘wat is ons virtual DNA?’ Hierbij gaat 
het erom wat u weet en wil weten van uw eigen data en applicaties. 
Vraag u daarnaast af hoe flexibel uw organisatie is: wat is de kracht 
om te veranderen? Heeft u technische kennis in huis, of bent u op 
zoek naar een interactieve en meer geautomatiseerde oplossing? 

Met virtualisatie zorgt u ervoor dat uw IT-infrastructuur, ongeacht 
de diversiteit van de verschillende onderdelen hiervan, als één 
geheel werkt en bediend kan worden.

DE STAP ZETTEN

END TO END 
Mocht u de beslissing overwegen om te virtualiseren dan doet u er goed aan om 
oplossingen rondom virtualisatie end to end in te richten: oftewel, één oplossing dekt uw 
gehele infrastructuur. Dit betekent dat u een volledig geïntegreerde, passende en vooral 
toekomstbestendige oplossing bouwt, die uw zorginstelling veel toegevoegde waarde kan 
opleveren. Naast deze integratie is een koppeling met endpoints mogelijk en zeker ook 
nodig. Een integratie met een nadruk op security is voor veel zorginstellingen essentieel. 
Hierbij kunt u denken aan het managen van (mobiele) devices en de identiteit van de 
gebruikers van de IT-omgeving.
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Virtualisatie, en daarmee de digitale transformatie, biedt een hoop nuttige 
handvatten in het zorgproces. U bent in staat om alle IT-processen over-
zichtelijk in één dashboard in beeld te brengen. Dat maakt zaken als 
rapportages, data-analyses en het maken van bijvoorbeeld 
capaciteits-prognoses voor uw zorginstelling stukken eenvoudiger. 
Bovendien zorgt het voor een stukje gebruiksgemak voor u en uw 
medewerkers door software defined te werken. 

Wilt u meer weten over de voordelen van systeemvirtualisatie in 
de zorg? Neem dan contact op met één van onze experts via  
www.optimizeyourit.com.

WAAROM 
VIRTUALISEREN

LAAT U VOORLICHTEN
Het management en de inkopers van 

zorginstellingen krijgen vaak de aanschaf en het onderhoud van de IT-infrastructuur op hun bordje, soms nog met een bezuinigingsvraagstuk daarbovenop. Vooral in het laatste geval is het mogelijk dat er weinig middelen beschikbaar zijn voor vernieuwing van de IT-infrastructuur. Dat kan ervoor zorgen dat men niet altijd voor de meest efficiënte oplossing kiest. Voor zowel managers en inkopers als IT-professionals is het daarom goed om de dialoog met elkaar aan te gaan om te bepalen waar de focus ligt ten 
aanzien van de IT-omgeving. 

http://www.optimizeyourit.com/nl

