Franciscus Gasthuis & Vlietland
Digitale Transformatie in de gezondheidszorg

De gezondheidszorg staat voor een flinke uitdaging door een sterk stijgende vraag naar
zorg en de noodzaak om (kosten)efficiënter op te treden. Bij het verenigen van die twee
zaken speelt ICT een cruciale rol. Voor bijvoorbeeld het digitaliseren van röntgenfoto’s en
voor de samenwerking tussen ziekenhuizen, waarbij patiënteninformatie digitaal wordt
gedeeld. Dit vereist betrouwbare en flexibele bandbreedte. Het ziekenhuis Franciscus
Gasthuis en Vlietland (4.200 medewerkers en bijna 300 artsen) hebben hierop geanticipeerd door gebruik te maken van het glasvezelnetwerk van Eurofiber.
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Volgens Van Toledo heeft de flexibiliteit van Eurofiber
zijn waarde in de uiteindelijke uitrol meer dan
bewezen. “Om een voorbeeld te geven: Eurofiber
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• Snel en betrouwbaar glasvezelnetwerk
• Gewaarborgde continuïteit door redundante
netwerkarchitectuur
• Toekomstbestendig door grote schaalbaarheid
• Solide fundament voor verwachte explosie in
dataverkeer door vergaande digitalisering

Benieuwd wat wij voor uw zorginstelling
kunnen betekenen?
Eurofiber exploiteert sinds 2000 hoogwaardige digitale open infrastructuur.
Met ons eigen glasvezelnetwerk en datacenters bieden we bedrijven,
overheden en nonprofit organisaties een toekomstvaste, slimme en open
infrastructuur met de hoogste beschikbaarheid. Klanten hebben de vrijheid
om zelf de diensten, toepassingen en aanbieders te kiezen die ze nodig
hebben. Zo kunnen ze het innovatiepotentieel in de digitalisering ten volle
benutten. Naast het uitgebreide glasvezelnetwerk in Nederland en België
en vier eigen datacenters in Nederland bieden we sinds 2017 ook oplossingen
voor volledig flexibele interconnectiviteit tussen datacenters in Nederland.
De slimme, open digitale infrastructuur van Eurofiber legt het fundament
onder de digitalisering van de samenleving. De Nederlandse overheid heeft
Eurofiber de status toegekend van ‘vitale infrastructuur’. De dienstverlening
van het bedrijf is ondergebracht in vijf bedrijven: Eurofiber Nederland,
Eurofiber België, Dataplace, UNET en DCspine.
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