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1 Samenvatting 

Dit document is het eindverslag van de marktconsultatie van ‘Ziekenwagen voor mobiele beroerte-
behandeling’, dat liep van 1 april 2019 tot 8 november 2019 en waarbij Addestino optrad als externe 
begeleider voor EWI. Het bevat de volledig uitgewerkte resultaten van het traject en schetst de 
mogelijke prioriteiten en vervolgstappen voor het opmaken van een bestek voor een innovatieve 
overheidsopdracht. Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO), in samenwerking met 
het Universitair Ziekenhuis Leuven (UZ Leuven), wenst door middel van een innovatieve aanpak een 
ziekenwagen te ontwikkelen en valideren die zo uitgerust is dat diagnose en start van de behandeling 
van patiënten met een herseninfarct ter plaatse kan gebeuren. Zo beoogt UZ Leuven om de 
behandelingstijd van deze tijdskritieke aandoening verder te verlagen. De conclusies van de 
marktconsultatie van ‘Ziekenwagen voor mobiele beroerte-behandeling’ situeren zich op drie vlakken. 

Als eerste conclusie: het project ‘Ziekenwagen voor mobiele beroerte-behandeling’ is zeer innovatief 
vanuit gebruikersstandpunt. Binnen de huidige werking van UZ Leuven dient een patiënt met 
beroerteverschijnselen eerst naar het ziekenhuis gebracht te worden voor een CT scan alvorens een 
behandeling kan gestart worden. Bij deze behandeling telt echter elke minuut. In de oplossing beoogd 
door dit project beschikt medisch personeel in een ziekenwagen over een mobiele CT scanner. Met 
behulp van deze mobiele CT scanner, veilig afgeschermd van zijn omgeving door middel van 
radioprotectie en met bijhorende connectiviteit met het ziekenhuis kan ter plaatse uitsluitsel gemaakt 
worden over het type beroerte. Bijgevolg kan de behandeling sneller gestart worden en de kritieke 
behandelingstijd van een beroerte sterk verminderd worden. In totaal werden een vijftigtal diverse 
use cases opgesteld met relevante eindgebruikers, waarvan meer dan 70% bestempeld werden door 
die eindgebruikers als “zeer belangrijk”.  

Als tweede conclusie: het project ‘Ziekenwagen voor mobiele beroerte-behandeling’ is innovatief 
vanuit implementatie standpunt. Uit discussies met Europese experten uit de industrie en 
kennisinstellingen blijkt dat vandaag al heel wat technologische oplossingen bestaan om mobiele 
beroertebehandeling mogelijk te maken. Van de afzonderlijk voorgelegde use cases werden meer dan 
70% bestempeld als “een oplossing is mogelijk mits inspanning”. De voornaamste uitdaging bij de 
implementatie komt niet zo zeer uit een puur technologische invalshoek, maar wel uit een Belgische, 
regelgevende invalshoek en meer specifiek, de geldende regelgeving voor homologatie en 
conformiteit bij radioprotectie van mobiele beroertebehandelingseenheden. 

Als derde conclusie: wegens deze specifiek Belgische context zijn een aantal use cases heel innovatief, 
zowel vanuit gebruikers- als vanuit technologisch/regelgevende hoek. Daarom dient voldoende 
aandacht besteed te worden aan de validatie van de mogelijke oplossing van deze use cases in België. 
Op basis van de resultaten van de marktconsultatie zal UZ Leuven daarnaast verkennende gesprekken 
aangaan met de bevoegde instanties bij de overheid over homologatie en radioprotectie om meer 
inzicht te verwerven in de exacte legale vereisten en om in te schatten welke ruimte voor innovatieve 
oplossingen de regelgeving kan bieden. Afhankelijk van de resultaten hiervan zal UZ Leuven in een 
volgende stap een bestek voorbereiden en een opdracht lanceren voor de ontwikkeling en validering 
van een ziekenwagen voor mobiele beroerte-behandeling.  
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2 Executive summary 

This document is the final report of the market consultation for ‘Ambulance for mobile stroke 
treatment’, which ran from April 1, 2019 until November 8, 2019 with Addestino as external moderator 
for EWI. The document contains all fully elaborated results of the trajectory and outlines the potential 
priorities and next steps for drafting the tender specifications of an innovative public procurement 
project. The Programme for Innovation Procurement, in cooperation with University Hospitals Leuven, 
aims to develop and validate an ambulance, capable of diagnosing and starting treatment of patients 
with a stroke on the spot via an innovative approach. By doing so University Hospitals Leuven intends 
to further reduce the treatment time of this time critical disorder. The conclusions of the market 
consultation for ‘Ambulance for mobile stroke treatment’ are located in 3 areas. 

As a first conclusion: the project ‘Ambulance for mobile stroke treatment’ is very innovative from an 
end user point of view. Within the current way of working of the University Hospitals Leuven, a patient 
with stroke symptoms first needs to be transported to the hospital for a CT scan before a treatment 
can be started. However, every minute counts during the treatment. In the solution intended with this 
project, medical staff in an ambulance has a mobile CT scanner at its disposal. Using this mobile CT 
scanner, safely protected from its environment using radioprotection and with complementary 
connectivity with the hospital, the type of stroke can be diagnosed on the spot. Consequently the 
treatment can be started faster and the critical treatment time of a stroke can be drastically reduced. 
In total, about 50 diverse use case were created with relevant end users, of which more than 70% were 
labelled by those end users as “very important”. 

As a second conclusion: the project ‘Ambulance for mobile stroke treatment’ is innovative from 
implementation point of view. Discussions with European experts from the industry and knowledge 
institutions show that today, some technological solutions already exist to enable mobile stroke 
treatment. More than 70% of the presented use cases  were labelled as “a solution is feasible if 
provided with sufficient time and resources”. The main challenge with implementing the solution is 
not necessarily exclusively from technological point of view, but rather from Belgian legislative point 
of view and more specifically, in the legislation for homologation and conformity with radioprotection 
of mobile stroke units. 

As a third conclusion: due to the specific Belgian context, some use cases are very innovative, both 
from end user and technological/legislative point of view. Therefore sufficient attention should be 
given to validate the potential solutions of those use cases in Belgium. Based on the results of the 
market consultation, University Hospitals Leuven will in addition start exploratory discussions with the 
government agency regarding homologation and radioprotection to acquire more insights in the exact 
legal specifications and to estimate the room for innovative solutions within the legislation. Depending 
on those results, University Hospitals Leuven will prepare tender specifications in a next step and 
launch a project for the development and validation of an ambulance for mobile stroke treatment. 
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3 Objectieven en werkingskader 

3.1 Achtergrond en doelstellingen 

Dit eindverslag beschrijft alle stappen van het voortraject leidend naar een innovatieve aankoop voor 
het project ‘Ziekenwagen voor mobiele beroerte-behandeling’ en presenteert de synthese van de 
resultaten. De doelstelling van dit eindverslag is het vormen van een basis voor het opmaken van een 
bestek. Hiertoe werden op de marktconsultatie de verschillende projectstakeholders samengebracht 
met als doel het verzamelen van kennis, inzichten en concrete voorstellen vanuit verschillende 
invalshoeken. 

Dit eindverslag formuleert een antwoord op de volgende vragen: 

 Wat behelst het project ‘Ziekenwagen voor mobiele beroerte-behandeling’? 
 Waar ligt het innovatiepotentieel van dit project, zowel vanuit gebruikerstandpunt als vanuit 

technologische invalshoek? 
 Wat is de te volgen weg voor een innovatieve aankoop in het kader van innovatief 

aanbesteden? 

Addestino Innovation Management werd door de projecteigenaars, met name het Vlaams 
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) in samenwerking met het Universitair 
Ziekenhuis Leuven (UZ Leuven) aangesteld om het voortraject van ‘Ziekenwagen voor mobiele 
beroerte-behandeling’, in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten, te 
faciliteren. De aanpak van Addestino steunt op drie centrale pijlers: 

 Addestino omvat een multidisciplinair team dat in staat is om innoverende doorbraken te 
realiseren doorheen business, strategie, technologie en gebruikerservaring. 

 Addestino beheerst een iteratieve end-to-end methodologie waarmee risico gereduceerd 
wordt en product- en dienstontwikkeling succesvol versneld wordt. 

 Addestino bezit een diepgaande technologische kennis en past die pragmatisch toe in 
verscheidende industriesectoren (telecom, gezondheidszorg, energie, transport, elektronica, 
enz.) en in verscheidene omgevingen (startups, kmo’s, multinationals, universiteiten en 
overheidsinstellingen). 

Tijdens het voortraject van ‘Ziekenwagen voor mobiele beroerte-behandeling’ nam Addestino de rol 
op van externe begeleider. Als externe begeleider faciliteert en coördineert Addestino het voortraject, 
begeleidt en modereert de workshops en stimuleert de nodige wisselwerking tussen de verschillende 
partijen. Als externe begeleider treedt Addestino steeds op in het algemeen belang, met als taak om 
de deelnemers aan de marktconsultatie resultaatgericht en op één lijn te krijgen. Daarnaast verschaft 
Addestino het nodige inzicht en de nodige ervaring in het innovatiegebeuren, mede door het 
aanwenden van een weldoordacht plan van aanpak van het voortraject en een methodologie voor de 
inhoudelijke discussies en denkprocessen tijdens de werksessies. 

Dit eindverslag is aldus het resultaat van een gestructureerd proces om het innovatiepotentieel van 
‘Ziekenwagen voor mobiele beroerte-behandeling’ te bepalen met als doel de vraagstelling naar 
aanbodszijde te verfijnen in het kader van een bestek voor een innovatieve overheidsopdracht. 
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Het voortraject van ‘Ziekenwagen voor mobiele beroerte-behandeling’ liep van 1 april 2019 tot 
8 november 2019 en beslaat het volgende proces: 

1. ‘Scoping’ werksessie met medewerkers van de projectinitiator waarbij getracht wordt de 
verschillende probleemstellingen in kaart te brengen en een eerste oplossing te schetsen voor 
elke probleemstelling. Tegelijk wordt bekeken hoe elke probleemstelling kadert binnen de 
verwachtingen van het programma innovatief ondernemen en laat deze sessie toe een eerste 
maal de maatschappelijke waarde en het innovatiepotentieel van elke probleemstelling in 
kaart te brengen. 
 

2. Werksessies met een aantal gebruikersgroepen om het standpunt van de (eind)gebruikers te 
belichten. Deze sessie laat toe het innovatiepotentieel vanuit gebruikersstandpunt verder uit 
te werken, in het bijzonder de gebruikersnoden en de naar toegevoegde waarde 
geprioriteerde use cases.       
           

3. Werksessie met geïnteresseerde industriepartners en kennisinstellingen om de stand van de 
techniek verder te specifiëren, een inschatting te maken van de risico’s en het 
innovatiepotentieel vanuit technologische invalshoek te bepalen.  
 

4. Eindverslag van de marktconsultatie opgemaakt door Addestino op basis van alle vergaarde 
informatie tijdens de werksessies. 
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3.2 Deelnemende partners 

In het kader van de transparantie en het open karakter van de marktconsultatie van ‘Ziekenwagen 
voor mobiele beroerte-behandeling’ worden hierbij de deelnemende bedrijven, overheidsdiensten en 
kennisinstellingen gelijst. 

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 
Universitair Ziekenhuis Leuven 
Addestino 
Arcxis 
Asimex-distribution 
AUTOGRAPHE 
DXC 
Gruau 
HNH 
icometrix 
imec 
INTAS 
MECELCAR SA/NV 
Medicar 
Moeyersons 
NuevoCare 
PariMetal bvba - afdeling PariTech 
Siemens Healthineers 
System Strobel GmbH & Co.KG 
Voxdale 
Zebra Academy 
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4 Positioneren en definiëren 

4.1 De projectinitiators 

4.1.1 Vlaams Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) 

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement Economie, Wetenschap 
en Innovatie (EWI) heeft als doel de omvangrijke koopkracht van de Vlaamse overheid (en de bredere 
publieke sector in Vlaanderen) meer strategisch in te zetten voor innovatie. Hiertoe wil het PIO 
overheidsorganisaties in Vlaanderen stimuleren en helpen om een deel van hun aankoopmiddelen te 
besteden aan innovatieve overheidsopdrachten, d.w.z. het (laten) ontwikkelen en/of aankopen van 
innovatieve producten en diensten waarmee ze hun eigen werking en publieke dienstverlening kunnen 
optimaliseren en beter kunnen inspelen op de vele maatschappelijke uitdagingen waarvoor ze staan. 
Op die manier wil het PIO bijdragen tot een performantere overheid, competitievere ondernemingen 
en oplossingen voor uitdagingen van maatschappelijk belang (gezondheid, milieu en energie, 
veiligheid, …). 

Het PIO biedt aan overheidsorganisaties in Vlaanderen begeleiding en cofinanciering bij de 
ontwikkeling en validering van innovatieve oplossingen. Dit kunnen nieuwe of sterk verbeterde 
producten of diensten zijn maar ook nieuwe manieren van werken en organiseren.  

4.1.2 Universitair Ziekenhuis Leuven (UZ Leuven) 

Al meer dan 75 jaar biedt UZ Leuven kwaliteitsvolle en innovatieve medische zorg. UZ Leuven telt vier 
campussen: Gasthuisberg, Pellenberg en Sint-Rafaël. Op elke campus worden ambulante en 
gehospitaliseerde patiënten verzorgd met respect voor de waardigheid en de levensopvatting van elke 
patiënt en zijn familie. 

Dit project is gestart vanuit UZ Leuven campus Gasthuisberg. Ondanks verbetering van de 
behandelingsopties blijft een herseninfarct namelijk de belangrijkste oorzaak van invaliditeit en 1 van 
de belangrijkste doodsoorzaken. Bij een acuut herseninfarct telt elke minuut: hersenweefsel is 
extreem gevoelig aan zuurstofgebrek, waardoor onomkeerbare schade reeds na ongeveer 5 minuten 
optreedt. De laatste jaren werd daarom in gespecialiseerde centra vooral ingezet op een verkorting 
van het tijdstip tussen aankomst van de patiënt in het ziekenhuis en start van de behandeling. De 
behandelingstijd binnen de muren van het ziekenhuis is vandaar nagenoeg competitief. 

Ondanks een belangrijke tijdswinst op dit vlak, gaat nog altijd veel tijd verloren door het transporteren 
van de patiënt naar het ziekenhuis. Patiënten die vroegtijdig behandeld worden, hebben een grotere 
kans op herstel dan patiënten die laattijdig behandeld worden.  

Vandaar wordt een ziekenwagen voor mobiele beroerte-behandeling naar voor geschoven als primaire 
piste voor het verder verlagen van de beroertebehandelingstijd. De concrete omschrijving van de 
doelstellingen wordt gegeven in sectie 4.2.   
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4.2 Het voortraject: “Ziekenwagen voor mobiele beroerte-
behandeling” 

4.2.1 Probleemstelling van het voortraject 

Momenteel worden patiënten met een beroerte pas behandeld binnen de muren van het ziekenhuis. 
Tijdens het transport naar het ziekenhuis wordt enkel gezorgd dat de luchtweg van de patiënt vrij blijft 
en zuurstof- en bloedvoorziening gewaarborgd blijft.  
 
Bij een patiënt met beroerteverschijnselen kan namelijk louter op basis van een klinische diagnose 
geen onderscheid gemaakt worden tussen een ischemisch (onvoldoende doorbloeding) of een 
hemorragisch (te veel bloeding) cerebrovasculair accident (of beroerte). Behandelingen met hoge 
bloeddruk en klonter-oplossende medicatie leiden bij patiënten met een hersenbloeding op korte 
termijn tot een levensbedreigende toename van de aanwezige bloeding. In dit stadium zou 
behandeling bijgevolg een desastreus effect hebben indien de patiënt een hersenbloeding zou hebben.  
 
Met behulp van een CT-scanner kan momenteel in het ziekenhuis wel vastgesteld worden of een 
patiënt met beroerteverschijnselen leidt aan een ischemische dan wel hemorragische cerebrovasculair 
accident. Tijdens het transport naar het ziekenhuis gaat echter kostbare tijd verloren om een 
behandeling bij deze tijdskritieke aandoening te starten. 

4.2.2 Scope van de oplossing 

De doelstelling van het UZ Leuven is om mobiele beroerte-behandeling mogelijk te maken in een 
ziekenwagen teneinde de behandelingstijd verder te verlagen.  

Als concrete doelstelling dient 1 ziekenwagen volledig operationeel te zijn tegen Q4 2020. Vanuit het 
project wordt gekozen om te reageren op voor beroerte verdachte oproepen met indicatie voor een 
paramedisch interventieteam (PIT). Bij indicaties voor een medische urgentiegroep (MUG) wordt deze 
ziekenwagen niet uitgestuurd.  

Voor personeel zijn er speciale vereisten op gebied van opleiding (bv. radiologie). In testfase zal steeds 
een neuroloog meerijden met de ziekenwagen voor mobiele beroerte-behandeling. Deze testfase zal 
maximum 5 jaar duren en zal maximum 75% tijdsbesteding vergen. 

De componenten in de oplossing hebben verschillende intrinsieke en al dan niet tegenstrijdige 
vereisten en zijn ook onderhevig aan extrinsieke randvoorwaarden. Om de integratie van deze 
verschillende componenten concreet vorm te geven, worden gebruikersbehoeften gedefinieerd en 
geprioriteerd.  
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Op basis van deze behoeftedefiniëring volgt vervolgens een aanbeveling voor een specifieke 
technologische oplossing. Consultatie van eindgebruikers is hierbij dus essentieel.  

De eindgebruikers in dit project zijn vertegenwoordigers uit de volgende afdelingen binnen het UZ 
Leuven: 

 dienst algemene neurologie 
 dienst radiologie en straling 
 dienst spoedverpleegkunde 
 technische dienst elektromechanica 
 dienst wagenpark 
 dienst materiaalbeheer 
 administratieve dienst personeel 

Andere externe factoren zoals dispatching via het 112 telefoonnummer vallen niet onder de 
bevoegdheid van het UZ Leuven, zijn bovendien aan zeer strikte normen onderhevig (bv. afronden van 
het telefoongesprek binnen de 60 seconden) en worden daarom als dusdanig niet als deel van dit 
project gewijzigd.  
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5 Inschatting van innovatiepotentieel vanuit gebruikersstandpunt 

Vanuit de expertise van de projectinitiators werden enkele mensen aangeduid uit de verschillende 
gebruikersgroepen gedefinieerd in sectie 4.2.24.2.2. Vervolgens werden de belangrijkste 
gebruikersvereisten in kaart gebracht vanuit de ervaring van de gebruikers zelf, aan de hand van een 
niet-exhaustieve lijst van use cases. Op deze manier kan men een eerste algemeen beeld schetsen van 
de geambieerde capaciteiten van het project. 

5.1 Opstellen van gebruikersvereisten 

Onderstaande lijst van 49 use cases brengt de gebruikersvereisten voor de ziekenwagen voor mobiele 
beroertebehandeling in kaart. Deze lijst werd opgesteld samen met de project leden uit 
gebruikersgroepen gedefinieerd in sectie 4.2.2.  

De motivatie achter een bepaalde use case en de betekenis van de kolom ‘innovatiepotentieel’ en 
‘technologisch risico’ worden verder toegelicht respectievelijk in sectie 5.2 en sectie 6.2. 
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  Als … kan ik... zodat ik ... Value Risk 

1.01 s.01 neuroloog en/of 
radioloog een CT scan afnemen van de patiënt in de ziekenwagen een bloeding kan uitsluiten 100 1 

1.02 s.02 neuroloog en/of 
radioloog 

een CT angiografie met contrastpomp afnemen van de 
patiënt in de ziekenwagen een bloeding kan uitsluiten 20 1 

1.03 s.03 neuroloog en/of 
radioloog 

een CT perfusie met contrastpomp afnemen van de 
patiënt in de ziekenwagen een bloeding kan uitsluiten 13 5 

1.04 s.04 paramedisch/medisch 
personeel 

de patiënt makkelijk onder scanner manoeuvreren 
(ongeacht de conditie van de patiënt) de patiënt kan scannen 40 2 

1.05 r.05 radioloog ruimte voorzien voor bediening om aan persoonlijke 
beschermingsnormen te voldoen veilig kan scannen 40 3 

1.06 s.05 neuroloog in de 
ziekenwagen CT beelden ter plaatse raadplegen op minstens 10 inch de patiënt in de ziekenwagen kan 

onderzoeken 13 0 

1.07 a.01 paramedisch/medisch 
personeel 

een snelle stollingstest afnemen van de patiënt in de 
ziekenwagen stollingsstoornissen kan uitsluiten 40 0 

1.08 c.03 neuroloog in het 
ziekenhuis met een camera bewegen en inzoomen op de patiënt  delen van het gezicht van de patiënt 

meer in detail kan zien 13 0 

1.09 c.06 neuroloog in het 
ziekenhuis 

de camera bedienen zonder hulp van personeel ter 
plaatse de regie zelf kan doen 5 1/2 

1.10 s.06 paramedisch/medisch 
personeel 

immobilisatie middelen voorzien zoals hoofdstrap, 
borststrap 

patiënt veilig in positie kan houden 
tijdens de scan 40 0 

1.11 a.05 bestuurder mag de ziekenwagen maximaal 3.10m hoog zijn langs de achterkant de parking kan 
binnenrijden net zoals vandaag 13 0 

1.12 a.04 bestuurder mag de ziekenwagen maximaal 2.95m hoog zijn langs de voorkant de parking kan 
binnenrijden net zoals vandaag 40 1/2 
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  Als … kan ik... zodat ik ... Value Risk 

2.01 r.02 radioloog 
moet ik radioprotectie voorzien met in piekbelasting een 
blootstellingsgrens van 10microsievert/uur aan 
buitenzijde 

veilig kan scannen 20-40 13 

2.02 r.01 radioloog 
moet ik radioprotectie voorzien met een 
blootstellingsgrens van 20microsievert op weekbasis aan 
buitenzijde 

veilig kan scannen 20-40 13 

2.03 r.04 radioloog 
moet ik UZ Leuven personeel afschermen met een 
blootstellingsgrens van 3millisievert aan binnenzijde 
volgens alaraprincipe 

veilig kan scannen 20-40 13 

2.04 r.03 radioloog 
moet ik personeel afschermen met een 
blootstellingsgrens van 20millisievert op 12 maanden 
aan binnenzijde 

veilig kan scannen 20-40 13 

2.05 s.10 radioloog dien ik geen rekening te houden met heroplaadtijd direct kan scannen en geen tijd verlies 
om een behandeling te starten 8 13 

2.06 s.08 radioloog een behandeling van halfuur in standby autonoom 
voorzien met voldoende stroom altijd kan scannen 8 8 

2.07 s.07 radioloog een behandeling van 6 minuten in 1300W piekvermogen 
autonoom voorzien met voldoende stroom altijd kan scannen 20-40 13 

2.08 s.09 radioloog beschik ik over airconditioning voor de CT scanner warmtegeneratie van de CT scanner kan 
afvoeren 5 0 

2.09 a.07 bestuurder het voertuig besturen met rijbewijs C geen nieuw rijbewijs moet behalen 3 0 

2.10 a.08 bestuurder is een maximaal toelaatbare belasting van 4kN/m2 
mogelijk in de parking 

de parking kan binnenrijden en de 
ziekenwagen kan stationeren zonder de 
toelaatbare belasting in de parking te 
overschrijden 

40 5 
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  Als … kan ik... zodat ik ... Value Risk 

2.11 a.02 radioloog de ziekenwagen waterpas zetten op hellingen tot 10° een scan kan uitvoeren zonder de 
ziekenwagen te verplaatsen 5 5 

2.12 s.11 radioloog scannen op een helling van max 10° een scan kan uitvoeren zonder de 
ziekenwagen te verplaatsen 13 8 

2.13 s.13 ziekenwagen 
personeel en patiënt 

mag de constructie mij zeker niet verpletteren bij een 
ongeval levend mijn bestemming bereik 20-40 8 

2.14 s.12 radioloog moet de CT scanner geblokkeerd staan tijdens het rijden  
niets of niemand schade berokken en kan 
scannen zonder de scanner te moeten 
ondersteunen 

40 5 

2.15 a.03 bestuurder uitrijden en manoeuvreren volgens de wettelijk vereiste 
draaicirkel 

in stad en parking voldoende wendbaar 
ben 40 1/2 

2.16 a.09 bestuurder rijden met een maximale snelheid (maar begrenst tot 
150km/h) zo weinig mogelijk tijd verlies 5 3 

2.17 s.14 radioloog een behandeling van 6 minuten in 1300W piekvermogen 
voorzien met voldoende stroom van mijn motor altijd kan scannen 20-40 0 

3.01 c.11 neuroloog in de 
ziekenwagen 

met voldoende bandbreedte bidirectioneel beelden en 
video in parallel overdragen en tegelijk EPD raadplegen vlot kan werken 40 8 

3.02 c.12 neuroloog in de 
ziekenwagen 

met voldoende bandbreedte bidirectioneel beelden en 
video in parallel overdragen en tegelijk EPD raadplegen 
voor CT angiografie 

vlot kan werken 20 8 

3.03 c.01 neuroloog in het 
ziekenhuis met de patiënt communiceren in woord en videobeeld de patiënt in de ziekenwagen kan 

onderzoeken 13 0 

3.04 c.02 neuroloog in het 
ziekenhuis 

de patiënt zien met voldoende beeldscherpte (good 
enough HD) asymmetrie in de mond kan detecteren 40 0 

3.05 c.10 neuroloog in de 
ziekenwagen data geëncrypteerd overdragen (zoals VPN) medische informatie niet lek aan 

buitenstaanders 40 0 

3.06 c.04 neuroloog in het 
ziekenhuis 

met de patiënt communiceren met een latency in de 
range van 10tallen-100den ms zo weinig mogelijk tijd verlies 20 0 

3.07 i.01 neuroloog in de 
ziekenwagen 

CT beelden zo snel mogelijk in het PACS systeem 
opladen  

ander medisch personeel ze ook kan 
raadplegen 20 1/2 
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  Als … kan ik... zodat ik ... Value Risk 

3.08 i.02 neuroloog in de 
ziekenwagen van op afstand de EPD raadplegen inclusie beelden de voorgeschiedenis van de patiënt ken 20 3 

3.09 i.03 neuroloog in de 
ziekenwagen EPD invullen van op afstand en doorsturen de voorgeschiedenis van de patiënt kan 

aanvullen 5 3 

3.10 i.04 neuroloog in de 
ziekenwagen 

automatisch de parameters gemeten in ziekenwagen bv 
hartslag invullen in de EPD achteraf geen papierwinkel heb 3 1 

3.11 c.05 neuroloog in het 
ziekenhuis beelden van de patiënt in kleur zien de patiënt in de ziekenwagen kan 

onderzoeken 5 0 

3.12 c.07 neuroloog in het 
ziekenhuis 

bidirectioneel met de patiënt communiceren in GSM 
audiokwaliteit 

de patiënt in de ziekenwagen kan 
onderzoeken 13 0 

3.13 c.09 neuroloog in de 
ziekenwagen 

beelden opslaan bv bij uitval van connectiviteit en 
nadien opladen in pacs de beelden niet verloren gaan 40 0 

3.14 c.08 neuroloog in de 
ziekenwagen 

rekenen op 100% garantie voor connectiviteit 
buitenshuis (inclusief backup) 

altijd bereikbaar ben en ik het ziekenhuis 
kan bereiken 8 100-

8-0 

4.01 a.06 ziekenwagen 
eigenaar is mijn voertuig gehomologeerd  wettelijk in orde ben 40 40 

4.02 s.15 ziekenwagen 
eigenaar 

beschik ik over een CE attest en DICOM 
conformiteitsbepaling voor CT scanner (medische fysica 
acceptatie) 

wettelijk in orde ben (homologeren) 40 0 

4.03 a.10 ziekenwagen 
personeel 

de ziekenwagen altijd op slot doen en vanbinnen altijd 
openen 

onbevoegden geen toegang verleen tot 
de ziekenwagen en inzittenden altijd de 
ziekenwagen kunnen verlaten 

40 0 

4.04 a.11 ziekenwagen 
eigenaar 

ben ik conform Belgische en Europese regelgeving voor 
ziekenwagens wettelijk in orde ben 40 40 

4.05 a.12 ziekenwagen 
eigenaar 

rekenen op de ombouwer voor onderhoud en 
herstellingen incl de CT scanner bij 1 partij terechtkan 40 13 

4.06 a.13 ziekenwagen 
eigenaar de wagen en inboedel (inclusief scanner) verzekeren ingedekt ben bv bij ongevallen 40 0 
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5.2 Prioritiseren van gebruikersvereisten 

5.2.1 Toelichting methode 

De geïdentificeerde use cases zijn in te delen in 1 van volgende 4 dimensies van gebruikersnoden:  

1. Noden primair op vlak van volume:  
a. Enerzijds vereist het toevoegen van componenten aan een ziekenwagen ruimte … 
b. Anderzijds is slechts beperkte ruimte beschikbaar in een ziekenwagen 

2. Noden primair op vlak van gewicht:  
a. Enerzijds voegt autonoom mobiel werken extra massa toe aan de ziekenwagen … 
b. Anderzijds moet de ziekenwagen ook voldoende wendbaar zijn 

3. Noden primair op vlak van connectiviteit: 
a. Enerzijds is kwalitatieve data overdracht vereist tussen ziekenwagen en ziekenhuis … 
b. Anderzijds moet ten allen tijde netwerkdekking gegarandeerd zijn 

4. Noden op vlak van conformiteit zodat het voertuig ook alle wettelijke richtlijnen respecteert. 

 

Figuur 1: Overzicht mapping van use cases op elke dimensie van gebruikersnoden 

Het innovatiepotentieel van elke use case wordt door eindgebruiker toegekend met behulp van een 
rangschikking. Per dimensie geeft elke eindgebruiker een individuele rankschikking van de use cases. 
Use cases van dimensie ‘conformiteit’ zijn elk even noodzakelijke voorwaarden om een voertuig tot  
ziekenwagen om te bouwen en worden daarom niet afzonderlijk geprioritiseerd.  

Vervolgens wordt aan de laagst gerangschikte use case een waarde score van 0 gegeven wat betekent 
“de eindgebruiker kan zonder deze use case zonder enig probleem zijn functie uitoefenen”. Een 
waarde 20 dient geïnterpreteerd te worden als “uitermate innovatief voor de eindgebruiker en een 
significante verbetering tegenover vandaag”. Aan de hoogst gerangschikte use case wordt een score 
van waarde 100 gegeven en betekent “absoluut ontontbeerlijk voor de eindgebruiker”. De 
gezamenlijke rangschikking gesommeerd over alle deelnemers heen geeft ten slotte de prioritisatie. 

In de volgende 3 secties wordt per dimensie een overzicht gegeven van de motivatie bij deze keuzes. 



Ziekenwagen voor mobiele beroerte-behandeling 

 

08-11-2019 EWI – PIO – 2019 17 

5.2.2 Prioriteiten op vlak van volume 

Samengevat zijn volgende prioriteiten te kennen gegeven op vlak van volume van de ziekenwagen 

1. Medisch personeel kan de patiënt comfortabel onderzoeken in de ziekenwagen voor een 
potentiële beroerte 

2. De radioloog moet voldoende ruimte hebben voor bediening 
3. De ziekenwagen kan de huidige voorkant van de parking binnenrijden zoals vandaag 

Hierna volgt de motivatie van de score bij elke individuele use case. 

UC-1.1 - Als neuroloog en/of radioloog kan ik een CT scan afnemen van de patiënt in de ziekenwagen 
zodat ik een bloeding kan uitsluiten 
Score van het innovatiepotentieel : #1 (100) 
Zonder CT scanner kan medisch personeel vandaag het verschil niet merken tussen een ischemisch of 
een hemorragisch cerebrovasculair accident. Zolang geen uitsluitsel bestaat, kan de patiënt niet 
behandeld worden. Dit draagt bovendien bij tot de behandelingstijd van een tijdskritieke aandoening. 
Momenteel heeft UZ Leuven nog geen enkele ziekenwagen met CT scanner in uitgerust,  vandaar is 
deze use case zeer innovatief. 

UC-1.2 - Als neuroloog en/of radioloog kan ik een CT angiografie met contrastpomp afnemen van de 
patiënt in de ziekenwagen zodat ik een bloeding kan uitsluiten 
Score van het innovatiepotentieel : #6 (20) 
Deze use case is een uitbreiding van UC-1.1 maar is eerder op langere termijn te bekijken. 

UC-1.3 - Als neuroloog en/of radioloog kan ik een CT perfusie met contrastpomp afnemen van de 
patiënt in de ziekenwagen zodat ik een bloeding kan uitsluiten 
Score van het innovatiepotentieel : #7 (13) 
Deze use case is een uitbreiding van UC-1.1 maar is eerder op langere termijn te bekijken. 

UC-1.4 - Als paramedisch/medisch personeel kan ik de patiënt makkelijk onder scanner 
manoeuvreren (ongeacht de conditie van de patiënt) zodat ik de patiënt kan scannen 
Score van het innovatiepotentieel : #4 (40) 
Om het comfort van de patiënt te verzekeren, moet hij/zij in de beperkt beschikbare ruimte onder de 
scanner geplaatst kunnen worden zonder veel moeite. Als er keuzes gemaakt moeten worden om 
ruimte te besparen, mag de patiënt daar op geen enkele manier onder lijden. 

UC-1.5 - Als radioloog kan ik ruimte voorzien voor bediening om aan persoonlijke 
beschermingsnormen te voldoen zodat ik veilig kan scannen 
Score van het innovatiepotentieel : #2 (40) 
Als er keuzes gemaakt moeten worden om ruimte te besparen, mag de veiligheid van het medisch 
personeel daar op geen enkele manier onder lijden. 

UC-1.6 - Als neuroloog in ziekenwagen kan ik CT beelden ter plaatse raadplegen op minstens 10 inch 
zodat ik de patiënt in de ziekenwagen kan onderzoeken 
Score van het innovatiepotentieel : #7 (13) 
In opstartfase stuurt UZ Leuven een neuroloog mee in de ziekenwagen voor mobiele 
beroertebehandeling. Op termijn wil UZ Leuven geen neuroloog mee sturen in de ziekenwagen en CT 
beelden volledig vanop afstand in het ziekenhuis bekijken. Dan wordt deze use case dus overbodig. 
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UC-1.7 - Als paramedisch/medisch personeel kan ik een snelle stollingstesting afnemen van de 
patiënt in de ziekenwagen zodat ik stollingsstoornissen kan uitsluiten 
Score van het innovatiepotentieel : #4 (40) 
Deze use case is een noodzakelijke vereiste voor het behandelen van patiënten met beroertes. 

UC-1.8 - Als neuroloog in het ziekenhuis kan ik met een camera bewegen en inzoomen op de patiënt  
zodat ik delen van het gezicht van de patiënt meer in detail kan zien 
Score van het innovatiepotentieel : #7 (13) 
In opstartfase stuurt UZ Leuven een neuroloog mee in de ziekenwagen voor mobiele 
beroertebehandeling. Het bekijken van het gezicht van een patiënt is belangrijk voor het stellen van 
een diagnose. Wanneer geen neuroloog meer mee gestuurd wordt in de ziekenwagen, moet een 
neuroloog van op afstand nog steeds de patiënt visueel kunnen inspecteren. 

UC-1.9 - Als neuroloog in het ziekenhuis kan ik de camera bedienen zonder hulp van personeel ter 
plaatse zodat ik de regie zelf kan doen 
Score van het innovatiepotentieel : #8 (5) 
Deze use case is een uitbreiding van UC-1.8 en te bekijken op langere termijn. 

UC-1.10 - Als paramedisch/medisch personeel kan ik immobilisatie middelen voorzien zoals 
hoofdstrap, borststrap zodat ik patiënt veilig in positie kan houden tijdens de scan 
Score van het innovatiepotentieel : #3 (40) 
Tijdens het uitvoeren van een CT scan mag een patiënt onder geen enkel geval bewegen om de 
scanresultaten niet negatief te beïnvloeden. Aangezien de scanner zich bovendien in een rijdend 
voertuig bevindt, zijn immobilisatiemiddelen absoluut vereist. 

UC-1.11 - Als bestuurder mag de ziekenwagen maximaal 3.10m hoog zijn zodat ik langs de 
achterkant de parking kan binnenrijden net zoals vandaag 
Score van het innovatiepotentieel : #7 (13) 
De spoed van UZ Leuven heeft slechts 1 ingang die 2.95m hoog is. De ziekenwagen zou ten allen tijde 
moeten kunnen binnenrijden via deze ingang. Slechts wanneer deze hoogte niet haalbaar blijkt te zijn 
voor het ontwerp van de ziekenwagen, kan de achterkant en tevens de uitgang van het spoed bekeken 
worden als ingang voor de parking van de ziekenwagen (zie ook UC-1.12). 

UC-1.12 - Als bestuurder mag de ziekenwagen maximaal 2.95m hoog zijn zodat ik langs de voorkant 
de parking kan binnenrijden net zoals vandaag 
Score van het innovatiepotentieel : #5 (40) 
De spoed van UZ Leuven heeft slechts 1 ingang die 2.95m hoog is. De ziekenwagen zou ten allen tijde 
moeten kunnen binnenrijden via deze ingang. Slechts wanneer deze hoogte niet haalbaar blijkt te zijn 
voor het ontwerp van de ziekenwagen, kan de achterkant en tevens de uitgang van het spoed bekeken 
worden als ingang voor de parking van de ziekenwagen. Deze use case kreeg na review van alle scores 
op expliciete vraag van het project team een hogere score zodat de prioritisatie volledig in lijn is met 
hun noden. 
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5.2.3 Prioriteiten op vlak van gewicht 

Samengevat zijn volgende prioriteiten te kennen gegeven op vlak van gewicht van de ziekenwagen: 

1. Alle inhoud van de ziekenwagen moet veilig geïmmobiliseerd staan 
2. De ziekenwagen kan manoeuvreren in de huidige parking 
3. Alle passagiers en de omgeving moet beschermd worden van bestraling 
4. De scanner heeft voldoende stroom nodig om eender wanneer te werken 

Hierna volgt de motivatie van de score bij elke individuele use case. 

UC-2.1 - Als radioloog moet ik radioprotectie voorzien met in piekbelasting een blootstellingsgrens 
van 10microsievert/uur aan buitenzijde zodat ik veilig kan scannen 
Score van het innovatiepotentieel : #5 (20-40) 
Het gebruik van een CT scanner geeft radioactieve straling af en dus ontstaat de nood aan 
radioprotectie voor alle inzittenden en de nabije omgeving. Als keuzes gemaakt moeten worden om 
gewicht te besparen, mag de gezondheid daar op geen enkele manier onder lijden. Bovendien is deze 
blootstellingsgrens wettelijk verplicht te respecteren. 

UC-2.2 - Als radioloog moet ik radioprotectie voorzien met een blootstellingsgrens van 
20microsievert op weekbasis aan buitenzijde zodat ik veilig kan scannen 
Score van het innovatiepotentieel : #6 (20-40) 
Deze use case is een variant van UC-2.1 

UC-2.3 - Als radioloog moet ik UZ Leuven personeel afschermen met een blootstellingsgrens van 
3millisievert aan binnenzijde volgens alaraprincipe zodat ik veilig kan scannen 
Score van het innovatiepotentieel : #5 (20-40) 
Deze use case is een variant van UC-2.1.  

UC-2.4 - Als radioloog moet ik personeel afschermen met een blootstellingsgrens van 20millisievert 
op 12 maanden aan binnenzijde zodat ik veilig kan scannen 
Score van het innovatiepotentieel : #6 (20-40) 
Deze use case is een variant van UC-2.1 

UC-2.5 - Als radioloog dien ik geen rekening te houden met heroplaadtijd zodat ik direct kan scannen 
en geen tijd verlies om een behandeling te starten 
Score van het innovatiepotentieel : #8 (8) 
Deze use case zit impliciet al vervat in UC-2.7 

UC-2.6 - Als radioloog kan ik een behandeling van halfuur in standby autonoom voorzien met 
voldoende stroom zodat ik altijd kan scannen 
Score van het innovatiepotentieel : #8 (8) 
Deze use case is een variant van UC-2.7. Een behandeling in standby modus leveren is in eerste 
instantie minder dringend. 
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UC-2.7 - Als radioloog kan ik een behandeling van 6 minuten in 1300W piekvermogen autonoom 
voorzien met voldoende stroom zodat ik altijd kan scannen 
Score van het innovatiepotentieel : #5 (20-40) 
Zonder onmiddellijk beschikbaar piekvermogen kan een radioloog geen CT scan uitvoeren en verliest 
de patiënt kostbare tijd om een eventuele behandeling op te starten. Deze use case kreeg na review 
van alle scores op expliciete vraag van het project team een hogere score zodat de prioritisatie volledig 
in lijn is met hun noden. 

UC-2.8 - Als radioloog beschik ik over airconditioning voor de CT scanner zodat ik warmtegeneratie 
van de CT scanner kan afvoeren 
Score van het innovatiepotentieel : #9 (5) 
Als keuzes gemaakt moeten worden op vlak van gewicht, dan hoeft a priori geen extra airconditioning 
toegevoegd te worden bovenop de bestaande koeling in een ziekenwagen zolang de CT scanner kan 
blijven draaien wanneer nodig. Indien de binnentemperatuur te hoog oploopt, dient eerder 
geforceerde luchtkoeling overwogen worden. 

UC-2.9 - Als bestuurder kan ik het voertuig besturen met rijbewijs C zodat ik geen nieuw rijbewijs 
moet behalen 
Score van het innovatiepotentieel : #12 (3) 
Idealiter hoeft een bestuurder geen nieuw rijbewijs te halen. Maar indien de ziekenwagen met 
beroertebehandeling strengere eisen stelt op vlak van rij-attest (bv. door hogere massa), dan is dit 
voor UZ Leuven geen onoverkomelijk probleem om bestuurders op te leiden. Bovendien zit deze use 
case ook vervat in UC-2.10. 

UC-2.10 - Als bestuurder is een maximaal toelaatbare belasting van 4kN/m² mogelijk in de parking 
zodat ik de parking kan binnenrijden en de ziekenwagen kan stationeren zonder de toelaatbare 
belasting in de parking te overschrijden 
Score van het innovatiepotentieel : #2 (40) 
De parking van UZ Leuven heeft strenge eisen op vlak van toelaatbare belasting en UZ Leuven 
overweegt geen andere optie als stationeringsplaats. Het totaalgewicht van het voertuig is te verdelen 
over een rijbreedte van 3m en over de lengte van het voertuig. 

UC-2.11 - Als radioloog kan ik de ziekenwagen waterpas zetten op hellingen tot 10° zodat ik een scan 
kan uitvoeren zonder de ziekenwagen te verplaatsen 
Score van het innovatiepotentieel : #11 (5) 
Typisch voorbeeld is het onmiddellijk kunnen behandelen van een patiënt die op een helling woont. 
Echter de frequentie van voorval is typisch laag evenals het verwachte tijdsverlies ten gevolge van het 
verplaatsen weg van de helling. Deze use case is bovendien een variant van UC-2.12. 

UC-2.12 - Als radioloog kan ik scannen op een helling van max 10° zodat ik een scan kan uitvoeren 
zonder de ziekenwagen te verplaatsen 
Score van het innovatiepotentieel : #7 (13) 
Typisch voorbeeld is het onmiddellijk kunnen behandelen van een patiënt die op een helling woont. 
Echter de frequentie van voorval is typisch laag evenals het verwachte tijdsverlies ten gevolge van het 
verplaatsen weg van de helling.  
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UC-2.13 - Als ziekenwagen personeel en patiënt mag de constructie mij zeker niet verpletteren bij 
een ongeval zodat ik levend mijn bestemming bereik 
Score van het innovatiepotentieel : #4 (20-40) 
Het toevoegen van extra componenten aan de ziekenwagen mag op geen enkele manier de veiligheid 
van de inzittenden in het gedrang brengen. Aangezien een ziekenwagen ook typisch snel en wendbaar 
rijdt, is deze use case van uitermate belang. Deze use case is bovendien een uitbreiding van UC-2.14 

UC-2.14 - Als radioloog moet de CT scanner geblokkeerd staan tijdens het rijden zodat ik niets of 
niemand schade berokken en kan scannen zonder de scanner te moeten ondersteunen 
Score van het innovatiepotentieel : #1 (40) 
Het toevoegen van extra componenten aan de ziekenwagen mag op geen enkele manier de veiligheid 
van de inzittenden in het gedrang brengen. Aangezien een ziekenwagen ook typisch snel en wendbaar 
rijdt, is deze use case van uitermate belang. 

UC-2.15 - Als bestuurder kan ik uitrijden en manoeuvreren volgens de wettelijk vereiste draaicirkel 
zodat ik in stad en parking voldoende wendbaar ben 
Score van het innovatiepotentieel : #3 (40) 
Het respecteren van de wettelijk vereiste wendbaarheid is 1 van de belangrijkste vereisten bij het 
ontwerp van de ziekenwagen voor beroertebehandeling zodat de ziekenwagen bijvoorbeeld zeker in 
de huidige parking gestationeerd kan worden. 

UC-2.16 - Als bestuurder kan ik rijden met een maximale snelheid (maar begrenst tot 150km/h) 
zodat ik zo weinig mogelijk tijd verlies 
Score van het innovatiepotentieel : #10 (5) 
Het doen dalen van de behandelingstijd van een beroerte is het belangrijkste doel van een 
ziekenwagen voor mobiele beroertebehandeling. Als een patiënt echter al mobiel gediagnosticeerd 
kan worden, daalt de behandelingstijd al voor een groot aantal gevallen. Bovendien is de maximale 
snelheid al begrenst. Vandaar is het een minder onoverkomelijk probleem mocht het toevoegen van 
extra massa leiden tot een iets minder snelle ziekenwagen. 

UC-2.17 - Als radioloog kan ik een behandeling van 6 minuten in 1300W piekvermogen voorzien met 
voldoende stroom van mijn motor zodat ik altijd kan scannen 
Score van het innovatiepotentieel : #5 (20-40) 
Deze use case is een variant van UC-2.7, maar dan met expliciete invulling van de stroombron voor de 
scanner. Beide zijn even valabele pistes voor het voorzien van de stroom voor de scanner. 
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5.2.4 Prioriteiten op vlak van connectiviteit 

Samengevat zijn volgende prioriteiten te kennen gegeven op vlak van connectiviteit van de 
ziekenwagen: 

1. Voldoende bandbreedte moet beschikbaar zijn voor data overdracht 
2. Data backup is noodzakelijk in geval van tijdelijk verlies van coverage 

Hierna volgt de motivatie van de score bij elke individuele use case. 

UC-3.1 - Als neuroloog in de ziekenwagen kan ik met voldoende bandbreedte bidirectioneel beelden 
en video in parallel overdragen en tegelijk EPD raadplegen zodat ik vlot kan werken 
Score van het innovatiepotentieel : #1 (40) 
Voldoende bandbreedte is de belangrijkste vereiste op vlak van connectiviteit tussen ziekenhuis en 
ziekenwagen. Zeker wanneer op termijn geen neuroloog meer meegestuurd wordt in de ziekenwagen 
en dus de diagnose van op afstand zal gebeuren op basis van doorgestuurd audio- , video- en 
beeldmateriaal. 

UC-3.2 - Als neuroloog in de ziekenwagen kan ik met voldoende bandbreedte bidirectioneel beelden 
en video in parallel overdragen en tegelijk EPD raadplegen voor CT angiografie zodat ik vlot kan 
werken 
Score van het innovatiepotentieel : #5 (20) 
Deze use case is een variant van UC-3.1 maar voor CT angiografie. Dit wordt eerder op langere termijn 
overwogen. 

UC-3.3 - Als neuroloog in het ziekenhuis kan ik met de patiënt communiceren in woord en videobeeld 
zodat ik de patiënt in de ziekenwagen kan onderzoeken 
Score van het innovatiepotentieel : #8 (13) 
Deze use case is een specifieke variant van UC-3.1 en expliciet vanuit het standpunt van het ziekenhuis. 

UC-3.4 - Als neuroloog in het ziekenhuis kan ik de patiënt zien met voldoende beeldscherpte (good 
enough HD) zodat ik asymmetrie in de mond kan detecteren 
Score van het innovatiepotentieel : #2 (40) 
Deze use case is een specifieke variant van UC-3.1 en expliciet vanuit het standpunt van het ziekenhuis. 
Het detecteren van asymmetrie in de mond is 1 van de belangrijkste manieren om een beroerte correct 
te kunnen vaststellen. Vandaar is deze use case ook 1 van de belangrijkste vereisten op vlak van 
connectiviteit. 

UC-3.5 - Als neuroloog in de ziekenwagen kan ik data geëncrypteerd overdragen (zoals VPN) zodat 
ik medische informatie niet lek aan buitenstaanders 
Score van het innovatiepotentieel : #1 (40) 
Deze use case is een specifieke variant van UC-3.1. Medische gegevens zijn onderhevig aan privacy 
wetgeving en vandaar is het veilig delen ervan belangrijk als vereiste op vlak van connectiviteit. 

UC-3.6 - Als neuroloog in het ziekenhuis kan ik met de patiënt communiceren met een latency in de 
range van 10tallen-100den ms zodat ik zo weinig mogelijk tijd verlies 
Score van het innovatiepotentieel : #4 (20) 
Deze use case is een specifieke variant van UC-3.1. Vlot een diagnose kunnen stellen van op afstand is 
op termijn nog belangrijker. Tijdswinst is ook van primair belang voor de behandeling van de patiënt. 
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UC-3.7 - Als neuroloog in ziekenwagen kan ik CT beelden zo snel mogelijk in het PACS systeem 
opladen zodat ander medisch personeel ze ook kan raadplegen 
Score van het innovatiepotentieel : #6 (20) 
Deze use case is een specifieke variant van UC-3.1.  

UC-3.8 - Als neuroloog in de ziekenwagen kan ik van op afstand de EPD raadplegen inclusief beelden 
zodat ik de voorgeschiedenis van de patiënt ken 
Score van het innovatiepotentieel : #5 (20) 
Deze use case is een specifieke variant van UC-3.1.  

UC-3.9 - Als neuroloog in de ziekenwagen kan ik EPD invullen van op afstand en doorsturen zodat ik 
de voorgeschiedenis van de patiënt kan aanvullen 
Score van het innovatiepotentieel : #11 (5) 
Deze use case is een specifieke variant van UC-3.1. Als gekozen moet worden voor bandbreedte, dan 
is het administratief aanvullen van patiënt dossier niet prioritair voor het behandelen van de patiënt 
en kan dit later gedaan worden. 

UC-3.10 - Als neuroloog in de ziekenwagen kan ik automatisch de parameters gemeten in 
ziekenwagen bv hartslag invullen in de EPD zodat ik achteraf geen papierwinkel heb 
Score van het innovatiepotentieel : #12 (3) 
Deze use case is een specifieke variant van UC-3.1. Als gekozen moet worden voor bandbreedte, dan 
is het automatisch aanvullen van patiënt dossier niet prioritair voor het behandelen van de patiënt en 
kan dit later gedaan worden. 

UC-3.11 - Als neuroloog in het ziekenhuis kan ik beelden van de patiënt in kleur zien zodat ik de 
patiënt in de ziekenwagen kan onderzoeken 
Score van het innovatiepotentieel : #10 (5) 
Deze use case is een specifieke variant van UC-3.1. Kleur onderscheiden is niet van primair belang voor 
het stellen van een diagnose binnen deze context. 

UC-3.12 - Als neuroloog in het ziekenhuis kan ik bidirectioneel met de patiënt communiceren in GSM 
audiokwaliteit zodat ik de patiënt in de ziekenwagen kan onderzoeken 
Score van het innovatiepotentieel : #7 (13) 
Deze use case is een specifieke variant van UC-3.1.  

UC-3.13 - Als neuroloog in de ziekenwagen kan ik beelden opslaan bv bij uitval van connectiviteit en 
nadien opladen in PACS zodat ik de beelden niet verloren gaan 
Score van het innovatiepotentieel : #3 (40) 
Idealiter is overal en ten allen tijde netwerk dekking aanwezig met voldoende bandbreedte. Wanneer 
connectiviteit echter verloren gaat, is het van primair belang om beelden te kunnen opslaan. 

UC-3.14 - Als neuroloog in de ziekenwagen kan ik rekenen op 100% garantie voor connectiviteit 
buitenshuis (inclusief backup) zodat ik altijd bereikbaar ben en ik het ziekenhuis kan bereiken 
Score van het innovatiepotentieel : #9 (8) 
Idealiter is overal en ten allen tijde netwerk dekking aanwezig met voldoende bandbreedte. Wanneer 
connectiviteit echter verloren gaat, is het van primair belang om beelden te kunnen opslaan. 
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6 Inschatting van innovatiepotentieel vanuit implementatie 
invalshoek 

6.1 De referentieoplossing 

Om tot de beoogde oplossing te komen voor de use cases van de Ziekenwagen voor Mobiele Beroerte-
behandeling wordt volgende referentie architectuur opgesteld. Deze bestaat uit 4 functionele blokken: 

 CT scanner om patiënten mobiel te onderzoeken met voldoende ruimte, incl. camera, beeld 
monitor en stroomvoorziening. 

 Radioprotectie om de scanner veilig te bedienen zonder de omgeving bloot te stellen aan X-
straling volgens de geldende regelgeving 

 Ziekenwagen met medische toestellen, materiaal en personeel om in te zetten bij oproepen 
met PIT indicatie en te parkeren in de UZ Leuven parking 

 Software platform waar patiënt informatie en medische beelden bewaard wordt (EPD, PACS). 

Verder is ook audiovisuele connectiviteit nodig tussen de ziekenwagen en het ziekenhuis om de 
diagnose van op afstand mee te begeleiden vanuit het ziekenhuis. 

 

Figuur 2: Referentieoplossing van de Ziekenwagen voor mobiele beroerte-behandeling 

Alle use cases gedefinieerd door de verschillende gebruikersgroepen kunnen geplaatst worden in één 
of meerdere functionele blokken van de referentie architectuur (zie bijlage A).  

Bij de marktanalyse is gekozen om te zoeken naar ombouwers van ziekenwagen voertuigen evenals 
leveranciers van CT-scanners. In de marktanalyse omsloten in bijlage B worden enkele voorbeelden 
van deze spelers gegeven. Voor een overzicht van leveranciers, integratoren en kennisinstellingen die 
aanwezig waren op de marktconsultatie wordt verwezen naar sectie 3.2.  
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6.2 Inschatting van het implementatie risico 

Het innovatiepotentieel vanuit implementatie standpunt wordt ingeschat door middel van planning 
poker. Hierbij schalen experts van industriële partners en kennisinstellingen de implementatie risico’s 
die vasthangen aan elke use case. De laagste waarde in de schaalverdeling is een 0 en betekent “totaal 
geen risico”. De oplossing bestaat en kan zonder problemen worden toegepast. Een waarde van 8 dient 
te worden geïnterpreteerd als “een oplossing is mogelijk maar een inspanning is vereist om ze te 
bereiken”. Waardes boven de 20 impliceren een kans dat een oplossing niet kan worden gevonden. 
De maximale waarde is 100 en houdt in dat “fysische grenzen dienen te worden verlegd” om een 
oplossing te ontwikkelen. 

UC-a.01 - Als paramedisch/medisch personeel kan ik een snelle stollingstesting afnemen van de 
patiënt in de ziekenwagen zodat ik stollingsstoornissen kan uitsluiten 
Score van het implementatie risico : 0 
Dit bestaat vandaag al in een ziekenwagen. 

UC-a.02 - Als radioloog kan ik de ziekenwagen waterpas zetten op hellingen tot 10° zodat ik een scan 
kan uitvoeren zonder de ziekenwagen te verplaatsen 
Score van het implementatie risico : 5 
Oplossingen met hydraulische ophangsystemen op de wielen bestaan vandaag waarmee de 
ziekenwagen tot minstens 10° waterpas kan gezet worden. 

UC-a.03 - Als bestuurder kan ik uitrijden en manoeuvreren volgens de wettelijk vereiste draaicirkel 
zodat ik in stad en parking voldoende wendbaar ben 
Score van het implementatie risico : 1/2 
Oplossingen bestaan om de vereiste afmetingen van de ziekenwagen te bekomen. 

UC-a.04 - Als bestuurder mag de ziekenwagen maximaal 2.95m hoog zijn zodat ik langs de voorkant 
de parking kan binnenrijden net zoals vandaag 
Score van het implementatie risico : 1/2 
Oplossingen bestaan om de vereiste afmetingen van de ziekenwagen te bekomen. 

UC-a.05 - Als bestuurder mag de ziekenwagen maximaal 3.10m hoog zijn zodat ik langs de 
achterkant de parking kan binnenrijden net zoals vandaag 
Score van het implementatie risico : 0 
Dit is een minder restrictieve variant van use case 1.12/a.04, vandaar het lagere risico. 

UC-a.06 - Als ziekenwagen eigenaar is mijn voertuig gehomologeerd zodat ik wettelijk in orde ben 
Score van het implementatie risico : 40 
Om als ziekenwagen erkend te worden, moet het voertuig de toestemming krijgen om personen te 
vervoeren en dus de bijhorende regelgeving naleven. Maar om de wet na te leven, zijn normaliter 
crash testen vereist ter validatie. Crash testen met mobiele scanners uitvoeren zijn duur onder meer 
vanwege de hoge materiaal kost en regelgeving bekomen is tijdsintensief, vandaar het hoge risico. 
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UC-a.07 - Als bestuurder kan ik het voertuig besturen met rijbewijs C zodat ik geen nieuw rijbewijs 
moet behalen 
Score van het implementatie risico : 0 
Ondanks de bijkomende massa, kan nog steeds met eenzelfde rijbewijs gereden worden. 

UC-a.08 - Als bestuurder is een maximaal toelaatbare belasting van 4kN/m2 mogelijk in de parking 
zodat ik de parking kan binnenrijden en de ziekenwagen kan stationeren zonder de toelaatbare 
belasting in de parking te overschrijden 
Score van het implementatie risico : 5 
Huidige ziekenwagens wegen ongeveer 4 ton. De scanner en bijhorende radioprotectie wordt geschat 
op 1 ton. Gegeven een voertuig lengte van 6 meter en breedte van 3 meter, is een gespreide belasting 
van maximaal 4kN/m2 over 18 m2 toegestaan. Omgerekend naar massa en met een uniforme verdeling 
over het volledige oppervlak, geeft een geschatte bovengrens van ongeveer 7 ton. Dit is boven de 
geschatte massa van de MSU van 5 ton en dus aanvaardbaar.  

Deze schatting is in de veronderstelling van de huidige voorziene oplossing voor radioprotectie, wat 
mogelijks hoger kan liggen maar naar alle verwachting niet boven de toelaatbare belasting, vandaar 
de lage risico factor. 

UC-a.09 - Als bestuurder kan ik rijden met een maximale snelheid (maar begrenst tot 150km/h) 
zodat ik zo weinig mogelijk tijd verlies 
Score van het implementatie risico : 3 
De extra veronderstelde massa limiteert de snelheid van de ziekenwagen naar verwachting slechts 
beperkt. 

UC-a.10 - Als ziekenwagen personeel kan ik de ziekenwagen altijd op slot doen en vanbinnen altijd 
openen zodat ik onbevoegden geen toegang verleen tot de ziekenwagen en inzittenden altijd de 
ziekenwagen kunnen verlaten 
Score van het implementatie risico : 0 
Dit bestaat vandaag al in een ziekenwagen. 

UC-a.11 - Als ziekenwagen eigenaar ben ik conform Belgische en Europese regelgeving voor 
ziekenwagens zodat ik wettelijk in orde ben 
Score van het implementatie risico : 40 
Zie use case 4.1/a.06 

UC-a.12 - Als ziekenwagen eigenaar kan ik rekenen op de ombouwer voor onderhoud en 
herstellingen incl de CT scanner zodat ik bij 1 partij terechtkan 
Score van het implementatie risico : 13 
Deze use case is oplosbaar, maar de kosten moeten goed in kaart gebracht worden bij het sluiten van 
een contract. 

UC-a.13 - Als ziekenwagen eigenaar kan ik de wagen en inboedel (inclusief scanner) verzekeren 
zodat ik ingedekt ben bv. bij ongevallen 
Score van het implementatie risico : 0 
Oplossingen bestaan vandaag al. 
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UC-c.01 - Als neuroloog in het ziekenhuis kan ik met de patiënt communiceren in woord en videobeeld 
zodat ik de patiënt in de ziekenwagen kan onderzoeken 
Score van het implementatie risico : 0 
Zie use case 3.1/c.11 

UC-c.02 - Als neuroloog in het ziekenhuis kan ik de patiënt zien met voldoende beeldscherpte (good 
enough HD) zodat ik asymmetrie in de mond kan detecteren 
Score van het implementatie risico : 0 
Indien voldoende coverage beschikbaar is, is deze use case perfect oplosbaar met bestaande 
oplossingen. 

UC-c.03 - Als neuroloog in het ziekenhuis kan ik met een camera bewegen en inzoomen op de patiënt  
zodat ik delen van het gezicht van de patiënt meer in detail kan zien 
Score van het implementatie risico : 0 
Indien voldoende coverage beschikbaar is, is deze use case perfect oplosbaar met bestaande 
oplossingen. 

UC-c.04 - Als neuroloog in het ziekenhuis kan ik met de patiënt communiceren met een latency in de 
range van 10tallen-100den ms zodat ik zo weinig mogelijk tijd verlies 
Score van het implementatie risico : 0 
Indien voldoende coverage beschikbaar is, is deze use case perfect oplosbaar met bestaande 
oplossingen. 

UC-c.05 - Als neuroloog in het ziekenhuis kan ik beelden van de patiënt in kleur zien zodat ik de 
patiënt in de ziekenwagen kan onderzoeken 
Score van het implementatie risico : 0 
Indien voldoende coverage beschikbaar is, is deze use case perfect oplosbaar met bestaande 
oplossingen. 

UC-c.06 - Als neuroloog in het ziekenhuis kan ik de camera bedienen zonder hulp van personeel 
terplaatse zodat ik de regie zelf kan doen 
Score van het implementatie risico : 1/2 
Indien voldoende coverage beschikbaar is, is deze use case perfect oplosbaar met bestaande 
oplossingen. 

UC-c.07 - Als neuroloog in het ziekenhuis kan ik bidirectioneel met de patiënt communiceren in GSM 
audiokwaliteit zodat ik de patiënt in de ziekenwagen kan onderzoeken 
Score van het implementatie risico : 0 
Indien voldoende coverage beschikbaar is, is deze use case perfect oplosbaar met bestaande 
oplossingen. 
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UC-c.08 - Als neuroloog in de ziekenwagen kan ik rekenen op 100% garantie voor connectiviteit 
buitenshuis (inclusief backup) zodat ik altijd bereikbaar ben en ik het ziekenhuis kan bereiken 
Score van het implementatie risico : 100-8-0 
Deze use case hangt volledig af van vereiste beschikbaarheid van connectiviteit: 

 score 100 indien 100% coverage vereist is, 
 score 8 indien satelliet oplossingen aanvaardbaar zijn voor deze doeleinden. De grootste 

uitdaging zit dan vooral in het opzetten en kalibreren van de connectie, niet in het verzenden 
van data, 

 score 0 indien 2G/3G oplossingen aanvaardbaar zijn 

UC-c.09 - Als neuroloog in de ziekenwagen kan ik beelden opslaan bv bij uitval van connectiviteit en 
nadien opladen in PACS zodat de beelden niet verloren gaan 
Score van het implementatie risico : 0 
Deze use case hangt af van het aantal sessies tegelijk behandeld kunnen worden door PACS, maar is in 
principe perfect oplosbaar. 

UC-c.10 - Als neuroloog in de ziekenwagen kan ik data geëncrypteerd overdragen (zoals VPN) zodat 
ik medische informatie niet lek aan buitenstaanders 
Score van het implementatie risico : 0 
Indien voldoende coverage beschikbaar is, is deze use case perfect oplosbaar met bestaande 
oplossingen. 

UC-c.11 - Als neuroloog in de ziekenwagen kan ik met voldoende bandbreedte bidirectioneel beelden 
en video in parallel overdragen en tegelijk EPD raadplegen zodat ik vlot kan werken 
Score van het implementatie risico : 8 
Deze use case hangt af van de gebruikte scanner en vereiste resolutie. Compressiemogelijkheden 
bestaan om beelden over te dragen. De arts in het hospitaal moet dan wel een diagnose kunnen stellen 
op de gereconstrueerde beelden. 

UC-c.12 - Als neuroloog in de ziekenwagen kan ik met voldoende bandbreedte bidirectioneel beelden 
en video in parallel overdragen en tegelijk EPD raadplegen voor CT angiografie zodat ik vlot kan 
werken 
Score van het implementatie risico : 8 
Zie use case 3.1/c.11. 
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UC-i.01 - Als neuroloog in ziekenwagen kan ik CT beelden zo snel mogelijk in het pacs systeem 
opladen zodat ander medisch personeel ze ook kan raadplegen 
Score van het implementatie risico : 1/2 
Indien voldoende coverage beschikbaar is, is deze use case perfect oplosbaar met bestaande 
oplossingen. 

UC-i.02 - Als neuroloog in de ziekenwagen kan ik van op afstand de EPD raadplegen inclusief beelden 
zodat ik de voorgeschiedenis van de patiënt ken 
Score van het implementatie risico : 3 
Deze use case hangt af van de beschikbare systemen en mogelijke integratie punten. Met een 
rechtstreekse VPN in de applicatie is deze use case oplosbaar. 

UC-i.03 - Als neuroloog in de ziekenwagen kan ik EPD invullen van op afstand en doorsturen zodat 
ik de voorgeschiedenis van de patiënt kan aanvullen 
Score van het implementatie risico : 3 
Deze use case hangt af van de beschikbare systemen en mogelijke integratie punten. Met een 
rechtstreekse VPN in de applicatie is deze use case oplosbaar. 

UC-i.04 - Als neuroloog in de ziekenwagen kan ik automatisch de parameters gemeten in 
ziekenwagen bv hartslag invullen in de EPD zodat ik achteraf geen papierwinkel heb 
Score van het implementatie risico : 1 
Deze use case hangt af van de gebruikte instrumentatie, beschikbare systemen en mogelijke integratie 
punten. Met een rechtstreekse VPN in de applicatie is deze use case oplosbaar. 
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UC-r.01 - Als radioloog moet ik radioprotectie voorzien met een blootstellingsgrens van 
20microsievert op weekbasis aan buitenzijde zodat ik veilig kan scannen 
Score van het implementatie risico : 13 
Het niveau van radioprotectie hangt in de eerste plaats af van het type scanner, de frequentie van 
behandelingen en de Belgische regelgeving. Bovendien heeft radioprotectie sterke impact op de massa 
van de ziekenwagen. Uit de discussie met experten werden volgende conclusies genomen: 

 louter vanuit het standpunt van bijkomende massa is deze use case oplosbaar 
 vanuit een conceptueel standpunt en los van Belgische regelgeving bestaan ook technologieën 

bijvoorbeeld gebaseerd op shielding om ongewenste verspreiding van bestraling tegen te gaan 
 vanuit het Belgisch regelgevend standpunt zijn beschikbare technologische oplossingen voor 

radioprotectie van mobiele CT scanners niet aanvaardbaar en bijgevolg dienen alternatieven 
gevonden te worden 

UC-r.02 - Als radioloog moet ik radioprotectie voorzien met in piekbelasting een blootstellingsgrens 
van 10microsievert/uur aan buitenzijde zodat ik veilig kan scannen 
Score van het implementatie risico : 13 
Zie use case 2.02/r.01. 

UC-r.03 - Als radioloog moet ik personeel afschermen met een blootstellingsgrens van 20millisievert 
op 12 maanden aan binnenzijde zodat ik veilig kan scannen 
Score van het implementatie risico : 13 
Zie use case 2.02/r.01. 

UC-r.04 - Als radioloog moet ik UZ Leuven personeel afschermen met een blootstellingsgrens van 
3millisievert aan binnenzijde volgens alaraprincipe zodat ik veilig kan scannen 
Score van het implementatie risico : 13 
Zie use case 2.02/r.01. 

UC-r.05 - Als radioloog kan ik ruimte voorzien voor bediening om aan persoonlijke 
beschermingsnormen te voldoen zodat ik veilig kan scannen 
Score van het implementatie risico : 3 
Zie use case 2.02/r.01 
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UC-s.01 - Als neuroloog en/of radioloog kan ik een CT scan afnemen van de patiënt in de ziekenwagen 
zodat ik een bloeding kan uitsluiten 
Score van het implementatie risico : 1 
Oplossingen met mobiele scanners van 8 slices op 1 cm bestaan al vandaag. Meer geavanceerde 
specificaties blijken momenteel uitdagender te zijn om hetzelfde niveau van mobiele scankwaliteit te 
bekomen. In het bijzonder voor CT perfusie op 7-8 cm (zoals bloedvaten in de nek), maar dit is ook pas 
te overwegen op langere termijn voor UZ Leuven. 

UC-s.02 - Als neuroloog en/of radioloog kan ik een CT angiografie met contrastpomp afnemen van 
de patiënt in de ziekenwagen zodat ik een bloeding kan uitsluiten 
Score van het implementatie risico : 1 
Zie use case 1.01/s.01. 

UC-s.03 - Als neuroloog en/of radioloog kan ik een CT perfusie met contrastpomp afnemen van de 
patiënt in de ziekenwagen zodat ik een bloeding kan uitsluiten 
Score van het implementatie risico : 5 
Zie use case 1.01/s.01. 

UC-s.04 - Als paramedisch/medisch personeel kan ik de patiënt makkelijk onder scanner 
manoeuvreren (ongeacht de conditie van de patiënt) zodat ik de patiënt kan scannen 
Score van het implementatie risico : 2 
De patiënt onder de scanner manoeuvreren is geen probleem, tenzij de fysieke dimensies van de 
patiënt de beschikbare scanruimte overschrijden (bv. patiënten met obesitas). 

UC-s.05 - Als neuroloog in ziekenwagen kan ik CT beelden ter plaatse raadplegen op minstens 10 inch 
zodat ik de patiënt in de ziekenwagen kan onderzoeken 
Score van het implementatie risico : 0 
Deze use case impliceert de beschikbaarheid van een beeldmonitor gelinkt aan de scanner in de 
ziekenwagen. Een monitor toevoegen aan de ziekenwagen is geen probleem. 

UC-s.06 - Als paramedisch/medisch personeel kan ik immobilisatie middelen voorzien zoals 
hoofdstrap, borststrap zodat ik patiënt veilig in positie kan houden tijdens de scan 
Score van het implementatie risico : 0 
Immobilisatiemiddelen vereisen geen technologische ontwikkeling en zijn vaak al aanwezig in 
ziekenwagens (bv. brancards). 

UC-s.07 - Als radioloog kan ik een behandeling van 6 minuten in 1300W piekvermogen autonoom 
voorzien met voldoende stroom zodat ik altijd kan scannen 
Score van het implementatie risico : 13 
Oplossingen met Lithium-batterijen of inverters bestaan voor de huidige generatie mobiele scanner 
maar zijn sterk afhankelijk van de scan vereisten. Vooral voor nieuwe generatie mobiele scanners 
bestaan mogelijks nog geen oplossingen, vandaar het hogere risico. 
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UC-s.08 - Als radioloog kan ik een behandeling van halfuur in standby autonoom voorzien met 
voldoende stroom zodat ik altijd kan scannen 
Score van het implementatie risico : 8 
Zie use case 2.07/s.07. 

UC-s.09 - Als radioloog beschik ik over airconditioning voor de CT scanner zodat ik warmtegeneratie 
van de CT scanner kan afvoeren 
Score van het implementatie risico : 0 
Oplossingen om CT scanners te koelen bestaan met airconditioning rond de scanner. 

UC-s.10 - Als radioloog dien ik geen rekening te houden met heroplaadtijd zodat ik direct kan 
scannen en geen tijd verlies om een behandeling te starten 
Score van het implementatie risico : 13 
Oplossingen bestaan voor het geval dat een ziekenwagen kort na een vorige interventie opnieuw moet 
uitrijden. Maar oplossingen zijn eerder beperkt voor andere scenario's binnen deze use case. 

UC-s.11 - Als radioloog kan ik scannen op een helling van max 10° zodat ik een scan kan uitvoeren 
zonder de ziekenwagen te verplaatsen 
Score van het implementatie risico : 8 
Zie use case 2.11/a.02, oplossingen om specifiek onder een helling te scannen in plaats van de 
ziekenwagen waterpas te zetten zijn nog niet beschikbaar. 

UC-s.12 - Als radioloog moet de CT scanner geblokkeerd staan tijdens het rijden zodat ik niets of 
niemand schade berokken en kan scannen zonder de scanner te moeten ondersteunen 
Score van het implementatie risico : 5 
Oplossingen met beugels zijn al uitgevonden en kunnen gebruikt worden mits validatie tijdens het 
rijden of mits wiskundige modellering. 

UC-s.13 - Als ziekenwagen personeel en patiënt mag de constructie mij zeker niet verpletteren bij een 
ongeval zodat ik levend mijn bestemming bereik 
Score van het implementatie risico : 8 
Zie use case 2.14/s.12, gegeven de grote massa van de scanner (500 kg) is het echter nagenoeg 
onmogelijk om enige beweging van de scanner te vermijden bij een eventueel ongeval. 

UC-s.14 - Als radioloog kan ik een behandeling van 6 minuten in 1300W piekvermogen autonoom 
voorzien met voldoende stroom van mijn motor zodat ik altijd kan scannen 
Score van het implementatie risico : 0 
Tijdelijk stroom voorzien van de motor is geen issue. 

UC-s.15 - Als ziekenwagen eigenaar beschik ik over een CE attest en DICOM conformiteitsbepaling 
voor CT scanner (medische fysica acceptatie) zodat ik wettelijk in orde ben (homologeren) 
Score van het implementatie risico : 0 
Deze use case is vandaag al oplosbaar voor CT scanners maar moet in combinatie met de ziekenwagen 
bekeken worden (zie use case 4.01/a.06). 
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7 Synthese van het voortraject en aanbevolen vervolgstappen 

Onderstaande figuur toont de waarde versus risico matrix van de vooropgestelde use cases. Op de 
verticale as bevindt zich het innovatiepotentieel zoals ervaren door de gebruikersgroepen. Dit werd 
bepaald door middel van een rangschikking tijdens een prioritering sessie met enkele eindgebruikers 
(zie sectie 5.2). De horizontale as toont het geschatte implementatie risico. Dit werd bepaald door de 
use cases voor te leggen aan industriespelers en kennisinstellingen met ervaring in de toepassing en 
hen de cases te laten scoren via planning poker (zie sectie 6.2).  

 

Figuur 3: Value-risk matrix van de ziekenwagen voor mobiele beroerte-behandeling 

Binnen deze matrix worden een viertal zones onderscheiden. Linksboven liggen de kritische 
functionaliteiten die een hoge toegevoegde waarde hebben voor de gebruiker, maar waarvan het 
risico beperkt is. Hoe meer de use case zich naar links bevindt, des te meer de markt aangeeft dat er 
een ‘off-the-shelf’ oplossing bestaat of dat de vergelijkbare use case reeds gerealiseerd is met 
gevestigde technologie. Rechtsboven situeren de elementen met een hoge toegevoegde waarde voor 
de eindgebruiker maar een aanzienlijk risico. In dit geval geeft de markt aan dat er samen met de klant 
een oplossing moet gezocht worden voor de specifieke behoeften van de klant die nieuwe 
ontwikkeling of een proof-of-concept vereist. Hoe meer naar rechts, des te groter de kans dat er 
technologisch onderzoek en/of baanbrekende vooruitgangen op ander vlak (bv. regelgeving) nodig is. 

De use cases links onder zijn de details van de oplossing. Zij hebben minder toegevoegde waarde voor 
de gebruiker, maar omvatten geen hoog risico. Rechts onder bevinden zich use cases die weinig 
toegevoegde waarde leveren en toch een hoog risico inhouden. Deze zijn voor het eindproduct niet 
belangrijk. 
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Uit de waarde versus risico matrix kan men afleiden dat er een significant verschil zit tussen de 
innovatieve verwachtingen van de eindgebruikers en de innovatieve verwachtingen van de markt. Een 
groot aandeel van de use cases omvat een hoge meerwaarde voor de eindgebruikers, maar vormt 
weinig tot geen implementatie risico. Dit betekent dat hiervoor gevestigde oplossingen en bewezen 
technologieën beschikbaar zijn. 

Hieruit zou men de conclusie kunnen trekken dat via een klassieke aanbestedingsprocedure de meeste 
prioritaire use cases van de eindgebruikers kunnen afgedekt worden. Tijdens de marktconsulatie werd 
echter aangegeven door verschillende deelnemers dat sterk rekening gehouden moet worden met het 
lokale, Belgisch regelgevende kader voor homologatie en radioprotectie van de ziekenwagen met een 
mobiele CT-scanner. Specifiek zijn bijvoorbeeld beschikbare technologische oplossingen voor 
radioprotectie zoals shielding vooralsnog niet aanvaardbaar voor de Belgische regelgeving. 

Vandaar zijn volgende 3  opties mogelijk voor de implementatie van een 1e Belgische ziekenwagen 
voor mobiele beroerte-behandeling op basis van de marktconsultatie en in lijn met het bijhorende 
state of the art overzicht in bijlage B.  

Optie 1 veronderstelt een ziekenwagen als startpunt voor de oplossing. Samen met een ziekenwagen 
ombouwer en CT scan leverancier wordt de ziekenwagen volledig uitgebreid voor mobiele beroerte-
behandeling. Dit betekent dat de ziekenwagen voor mobiele beroerte-behandeling volledig 
ontworpen, gebouwd en getest wordt conform de geldende Belgische regelgeving. De CT scanner 
dient bijkomend ook uitgerust te zijn met radioprotectie zonder de ziekenwagen voor mobiele 
beroerte-behandeling aan wendbaarheid te laten inboeten noch de maximaal toegelaten 
belastbaarheid te laten overschrijden. In deze optie is bijgevolg minstens validatie van de op maat 
gemaakte Mobile Stroke Unit vereist binnen de werking van UZ Leuven. Zodoende kan de werking van 
de ziekenwagen voor mobiele beroerte-behandeling volledig gevalideerd worden alvorens op grotere 
schaal te benutten. 

 

 

Figuur 4: Uitgangspunt MSU op maat via ombouwer 
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Optie 2 veronderstelt een Mobile Stroke Unit als startpunt voor de oplossing. Samen met een 
bestaande Mobile Stroke Unit vendor wordt voor UZ Leuven een ziekenwagen voor mobiele beroerte-
behandeling op maat uitgewerkt die aanvaardbaar is voor de Belgische regelgeving inzake 
radioprotectie en homologatie en conform de bezetting zoals bepaald in de scope 
van het project (sectie 4.2.2). In deze optie is bijgevolg minstens validatie van de gedeeltelijk op maat 
gemaakte Mobile Stroke Unit vereist binnen de werking van UZ Leuven. Zodoende kan de werking van 
de ziekenwagen voor mobiele beroerte-behandeling volledig gevalideerd worden alvorens op grotere 
schaal te benutten. 

 

Figuur 5:  Uitgangspunt MSU op maat via MSU vendor 

Optie 3 veronderstelt verduidelijking en verdere uitwerking van het regelgevend kader zodat een 
internationale Mobile Stroke Unit oplossing wel aanvaardbaar is voor de Belgische regelgeving. Bij een 
bestaande Mobile Stroke Unit vendor kan vervolgens een oplossing aangekocht worden. In deze optie 
zijn vereiste testen minimaal in vergelijking met de andere 2 opties. De ziekenwagen voor mobiele 
beroerte-behandeling dient echter nog steeds geïntegreerd en gevalideerd te worden binnen de 
huidige werking van UZ Leuven. 

 

Figuur 6:  Uitgangspunt uitwerking regelgevend kader 

Bijgevolg is onafhankelijk van de gekozen optie steeds een grondige validatie van de werking bij de 
uitvoering van de opdracht vereist. Bij het opmaken van het bestek dient daarom zeker voldoende 
aandacht besteed te worden aan het opstellen van acceptatiecriteria voor de werking van de Mobile 
Stroke Unit te valideren. 

Daarnaast zal UZ Leuven verkennende gesprekken aangaan met de bevoegde instanties bij de overheid 
over homologatie en radioprotectie om meer inzicht te verwerven in de exacte legale vereisten en om 
in te schatten welke ruimte voor innovatieve oplossingen de regelgeving kan bieden. Afhankelijk van 
deze gesprekken, kan vervolgens voor een optie gekozen worden waarvoor een bestek kan opgemaakt 
worden. 

Ten slotte kan dit document met bijhorende lijst van functionele vereisten dienen als ontwerp voor 
een bestek. 
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Bijlage A: mapping van alle use cases op oplossingscomponenten 

 

 

Component ID_component ID_use case Kern functionaliteit 
ziekenwagen a.01 1.07 Stollingstest afnemen 
ziekenwagen a.02 2.11 Waterpas helling 
ziekenwagen a.03 2.15 Draaicirkel 
ziekenwagen a.04 1.12 Hoogtebeperking ingang 
ziekenwagen a.05 1.11 Hoogtebeperking uitgang 
ziekenwagen a.06 4.01 Homologatie ziekenwagen 
ziekenwagen a.07 2.09 Rijbewijs 
ziekenwagen a.08 2.10 Toelaatbare belasting parking 
ziekenwagen a.09 2.16 Maximale snelheid 
ziekenwagen a.10 4.03 Beperking passagiers 
ziekenwagen a.11 4.04 BE en EU regelgeving voor ziekenwagens 
ziekenwagen a.12 4.05 Onderhoud en herstellingen 
ziekenwagen a.13 4.06 Verzekering 
connectiviteit c.01 3.03 Audiovisuele communicatie 
connectiviteit c.02 3.04 Beeldscherpte 
connectiviteit c.03 1.08 Camera inzoomen vanop afstand 
connectiviteit c.04 3.06 Communicatie latency 
connectiviteit c.05 3.11 Beelden in kleur zien 
connectiviteit c.06 1.09 Camera bedienen vanop afstand 
connectiviteit c.07 3.12 Bidirectionele audio communicatie 
connectiviteit c.08 3.14 Gegarandeerde connectiviteit 
connectiviteit c.09 3.13 PACS backuppen 
connectiviteit c.10 3.05 Data encryptie 
connectiviteit c.11 3.01 Data overdragen 
connectiviteit c.12 3.02 Date overdragen CT-Angiography 

software i.01 3.07 In PACS opladen ter plaatse 
software i.02 3.08 EPD raadplegen ter plaatse 
software i.03 3.09 EPD updaten ter plaatse 
software i.04 3.10 EPD automatisch updaten 

radioprotectie r.01 2.02 Blootstellingsgrens per week buitenzijde 
radioprotectie r.02 2.01 Blootstellingsgrens per uur buitenzijde 
radioprotectie r.03 2.04 Blootstellingsgrens per jaar binnenzijde 
radioprotectie r.04 2.03 Alaraprincipe blootstelling binnenzijde 
radioprotectie r.05 1.05 Radioprotectie ruimte 

scanner s.01 1.01 CT scan afnemen 
scanner s.02 1.02 CT angiografie afnemen 
scanner s.03 1.03 CT perfusie afnemen 
scanner s.04 1.04 Patiënt manoeuvreren 
scanner s.05 1.06 Beelden raadplegen ter plaatse 
scanner s.06 1.10 Immobilisatie middelen voorzien 
scanner s.07 2.07 Autonoom piekvermogen 
scanner s.08 2.06 Autonoom standby vermogen 
scanner s.09 2.08 Airconditioning 
scanner s.10 2.05 Heroplaadtijd 
scanner s.11 2.12 Scannen helling 
scanner s.12 2.14 Immobilisatie scanner 
scanner s.13 2.13 Immobilisatie constructie 
scanner s.14 2.17 Motor piekvermogen 
scanner s.15 4.02 CE en DICOM conformiteit 
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Bijlage B: State of the art overzicht 

B.1 Mobile Stroke Unit leveranciers & toepassingen 
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B.2 Mobiele CT scanner leveranciers 

 

 

 

 


