
 
 

Bijlage 1: Stand van zaken rondom de 
ontwikkeling van MTbook 
De ontwikkeling van MTbook vindt plaats via een programma-/ projectmatige aanpak. De benadering, welke 

uiteen is gezet over een langere periode, is opgedeeld in drie fasen: verkenningsfase (Q4-2015), ontwikkelfase 

(Q1 tm Q3 2016), gebruiksfase (Q4 2016 en verder). Tijdens het doorlopen van een fase onderscheiden we 

enkele deelprogramma’s: Organisatie, Techniek, Functionaliteit en Content. 

 

Voor elke van de deelprogramma’s schetsen we hieronder de reeds bereikte resultaten in de voorbije periode 

en informeren we u over de belangrijkste voorliggende mijlpalen: 

Organisatie 
 Partnerships 

o Q4-2015/Q2-2016: Er is een klankbordgroep samengesteld waarin meerdere ziekenhuizen 

(academisch, topklinisch en algemene) en marktpartijen (Ultimo, Logic Medical) zitting 

hebben genomen. De doelstelling van deze groep is richting geven aan de (door)ontwikkeling 

van MTbook. Zie ook: https://mtbook.nl/deelnemers/klankbordgroep  

o Q4-2015/Q1-2016: De overdracht van de database van Logic Medical is voorbereid, 

afgestemd en geformaliseerd. Logic Medical gaat verder in de rol van gecontracteerde 

content partner voor het uitbreiden en up-to-date houden van de database. Zie ook: 

https://mtbook.nl/nieuws/9/logic-medical-zapphire-sluiten-overeenkomst-mtbook 

o Q4-2015/Q2-2016: Zapphire ontwikkelt de relatie met Ultimo en werkt in gezamenlijkheid 

aan de instandhouding van de bestaande interface en de ontwikkeling van de nieuwe 

interface van  MTbook. Door deze ontwikkeling is het mogelijk geworden dat een bi-

directionele data-uitwisseling kan plaatsvinden tussen de deelnemers en MTbook. Zie ook: 

https://mtbook.nl/nieuws/8/koppeling-mtbook-met-ultimo-direct-bi-directioneel 

o Voorliggend: Het verder opzetten van samenwerkingsverbanden met andere 

contentpartners om het content aanbod en de mogelijkheden op MTbook verder uit te 

breiden. 

 Governance/ Risk/ Compliancy 

o Q1-2016: Zapphire neemt de beslissing om in 2016 ‘informatiebeveiliging’ tot in de haarvaten 

van de organisatie te gaan borgen en dus te gaan certificeren voor ISO27001, NEN7510, BIG 

en BIR. Zie ook: https://supportbook.nl/nieuws/supportbook-in-2016-een-volwassen-
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platform/18/ (NB: betreft de blog op Supportbook, het zusje van MTbook, in gebruik bij 28 

ziekenhuizen). 

o Q3-2016: De leveringsvoorwaarden van MTbook zijn opgesteld en worden als onderdeel van 

de transitiefase met de bestaande en nieuwe klantengroep gedeeld en overeengekomen. 

o Voorliggend: Certificering ISO27001/ NEN7510/ BIG/ BIR in Q4-2016 

 Communicatie 

o Q1-2016: Zapphire lanceert de website MTbook.nl om de doelgroep beter te bereiken. Zie 

ook: https://mtbook.nl/nieuws/10/website-mtbook-goed-ontvangen-eerste-aanmeldingen-

al-binnen.  

o Q1/Q2-2016: Naast de website wordt ook het nieuwsbriefsysteem in gebruik genomen 

(https://mtbook.nl/nieuws/nieuwsbrief) en is MTbook bereikbaar via LinkedIn 

(https://www.linkedin.com/company/mtbook) 

o Q2-2016: MTbook is aanwezig tijdens het WIBAZ-congres, en presenteert daar aan de eerste 

geïnteresseerden het unieke webportaal. Zie ook: https://mtbook.nl/nieuws/11/mtbook-

aanwezig-op-het-wibaz-lustrumcongres-u-ook  

o Q2-2016: Het online magazine MT Integraal publiceert het MTbook artikel over risico 

gestuurd beheer & onderhoud bij de Treant Zorggroep. Zie ook: 

http://www.mtintegraal.nl/artikelen/322/risicogestuurd-beheer-onderhoud-medische-

technologie  

o Voorliggend: Het vergroten van het bereik MTbook bij de doelgroep. Dit zal gedaan worden 

via verschillende communicatiekanalen en rechtstreekse contacten.  

Techniek & Functionaliteit 
 Infrastructuur 

o Q2-2016: Er is voor MTbook een volledige Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie (OTAP) 

straat ingericht en voorzien van de nodige SSL-Certificaten voor veilige communicatie; 

o Voorliggend: Zapphire is groeiende. Naast MTbook is zij ook eigenaar van Supportbook. Door 

de toenemende vraag is Zapphire bezig haar Infrastructuur-platform te upgraden naar een 

hoger niveau. MTbook gaat hierin vanzelfsprekend mee. 

 Interfaces/ Koppelingen 

o Q1-2016: De bestaande interface tussen Logic Medical en Ultimo wordt door Zapphire/ 

MTbook succesvol nagebouwd. Klanten die later overgaan naar Ultimo 2016-R2 kunnen 

daarmee de dienst blijven gebruiken. 

o Q2-2016: De nieuwe interface met Ultimo 2016-R2 wordt gerealiseerd. De interface maakt 

gebruik van de nieuwe Ultimo Business Integration Technologie en werkt sneller en 

efficiënter dan de bestaande/ oude interface. Ook is de werking van een bi-directionele 

koppeling gerealiseerd en getest. Het is mogelijk voor gebruikersorganisaties van MTbook om 

eenvoudig informatie uit te wisselen via MTbook. Zie ook: 

https://mtbook.nl/nieuws/8/koppeling-mtbook-met-ultimo-direct-bi-directioneel en 

https://mtbook.nl/nieuws/16/mc-groep-heeft-de-primeur-en-koppelt-als-eerste-met-mtbook  

o Voorliggend: de nieuwe interface uitbreiden met nieuwe ‘retourinformatie’ gericht op het 

verhogen van de kwaliteit van informatie in MTbook zelf. Denk daarbij aan betere 

risicoclassificaties en onderhoudsvoorstellen. Maar ook het kunnen vergelijken van 

informatie onderling (bechmarken) t.a.v. gebruiks-, beheer- en onderhoudsgegevens. 

o Voorliggend: Het onderzoeken van mogelijkheden tot het ontsluiten/ het interfacen met 

andere (onderhouds-)informatiesystemen. Dit met als doel het bereik van MTbook verder te 

vergroten. 

 Webinterface 

o Q2-2016: Een centraal punt in het platform van MTbook vormt de nieuwe webinterface. De 

webinterface voorziet Logic Medical in de functionaliteit om dagelijks het beheer en 
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onderhoud op de content in MTbook adequaat uit te voeren, maar wordt ook beschikbaar 

gesteld aan de gebruikers van MTbook zelf. Via het webportaal hebben de gebruikers (vanaf 

iedere werkplek) inzage in de landelijke catalogus, toegang tot de beschikbaar gestelde 

informatie door collega-instellingen en kan een eigen lokale catalogus met 

instrumenten(soorten) straks onderhouden worden. Daarnaast is het mogelijk om eenvoudig 

hierover te communiceren met collega’s. Zie ook: https://mtbook.nl/nieuws/15/sneak-

preview-webportaal-mtbook  

o Voorliggend: Zapphire heeft de afgelopen periode beter zicht gekregen op het domein 

Medische Technologie, alsook de bijbehorende referentie-architectuur. Daarnaast heeft 

Zapphire de nodige ervaring opgedaan met de grote hoeveelheid data die MTbook rijk is, 

waarvan de verwachting is dat deze nog verder zal groeien.  Om deze reden zal Zapphire het 

webportaal en de onderliggende architectuur verder door ontwikkelen/ optimaliseren. Dit 

met als resultaten betere performance en meer flexibiliteit.  

Content 
 Datamodel 

o Q1/Q2-2016: Het datamodel van de oude Logic Medical Database is beoordeeld en 

geanalyseerd. Hieruit zijn verbeteringen geïnitieerd naar de nieuwe onderliggende database 

van MTbook. De database is daarmee flexibeler gemaakt voor toekomstige updates en 

uitbreidingen. 

o Q2-2016: De mogelijkheid is gecreëerd om vanaf heden AANVULLEND per instrumentsoort/ 

onderhoudsclassificatie vast te leggen: veiligheidsklasse, CE-klasse, opgenomen vermogen, 

afbeeldingen en documenten.  

o Q3-2016: Er is programmatuur ontwikkeld om diverse kwaliteitscontroles (crosschecks op de 

aanwezige data) uit te voeren die via signaallijsten aangeboden worden aan de content 

beheerder (Logic Medical) en eigenaren (gebruikersorganisaties). Met deze signaallijsten kan 

de kwaliteit, actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie gewaarborgd worden. 

o Voorliggend: Actualisatie van het RC-model wordt onderzocht, alsook het opnemen van de 

checklisten. De roadmap zal verder worden aangevuld met input vanuit de klankbordgroep. 
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