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medewerkers, 300 medisch specialisten en 300 
vrijwilligers.
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Meer overzicht en controle
“We zagen soms foto’s op de website verschijnen, die 
niet meer voldeden aan de hygiëne voorschriften van 
het ziekenhuis. Die voorschriften worden regelmatig 
aangepast, daarom is de houdbaarheid van de beelden 
beperkt. Als je dan telkens dezelfde beelden terug 
ziet komen, dan is dat frustrerend.” vertelt Maarten 
Haazebroek, medisch fotograaf bij Gelre ziekenhuizen.

“Op een gegeven moment had iedereen een eigen 

fotoarchief, daar wilden we vanaf. We wilden meer 

controle hebben, een centraal systeem. Dat kan 

eigenlijk alleen maar met een beeldbank.” 

Maarten Haazebroek, medisch fotograaf Gelre ziekenhuizen

“Op een gegeven moment had iedereen een eigen 
fotoarchief, daar wilden we vanaf. We wilden meer 
controle hebben. Dat kan eigenlijk alleen maar met een 
beeldbank. We merkten ook dat er vaak foto’s werden 
gebruikt waarvan wij wisten dat daar mooiere foto’s 
van waren. Waarom worden nog steeds die oude foto’s 
gebruikt? De ene collega wist wel van het bestaan van 
meer recent materiaal, de ander wist het weer niet. Dat 
was een andere belangrijke aanleiding om bestanden te 
centraliseren.” 

“We kregen wekelijks ook veel telefoontjes van collega’s 
die bepaalde foto’s nodig hadden. Ik wist in welke 
map op de server die foto’s stonden of dat ik die foto 
bijvoorbeeld in 2012 had gemaakt.  Mijn collega die 
later is gekomen wist dat uiteraard niet en dan moest 
ik haar regelmatig vertellen dat we ook nog een andere 
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foto van een bepaald onderwerp hadden. De beeldbank 
zat in mijn hoofd en niemand wist wat voor  materiaal 
er was. Dat werkte niet meer en was het tijd voor een 
centraal archief.”

Voorbereiding
“We zijn het project gestart door eerst op internet rond te 
kijken naar diverse systemen en aanbieders. Daarnaast 
hebben we geïnformeerd bij andere ziekenhuizen en 
grote zorginstellingen die je kunt vergelijken met ons. Ik 
heb ook contact opgenomen met universiteiten om te 
vragen waar zij mee werkten. Bij een aantal bedrijven zijn 
we langsgegaan om hun ervaringen te horen. Uiteindelijk 
bleven er drie interessante aanbieders over. Toen zijn we 
om tafel gaan zitten en hebben we een plan van eisen 
gemaakt waar een beeldbank aan zou moeten voldoen, 
zowel extern als intern. En dan krijg je natuurlijk te maken 
met automatisering, het moet helemaal passen binnen de 
software en de structuur en eisen die gesteld worden, ook 
vanuit het ziekenhuis. 
We hadden er van tevoren niet bij stilgestaan dat er 
zoveel bij komt kijken om zoiets te realiseren,“ vertelt 
Haazebroek. “Je kunt wel een beeldbank neerzetten maar 
om dat breed uit te kunnen rollen, dat vraagt toch wel de 
nodige voorbereidingen.”

“Onze collega’s van de afdeling Opleidingen waren ook 
op zoek naar een oplossing voor centrale opslag van hun 
instructievideo’s. Die projecten liepen parallel aan elkaar. 
We hebben er toen een gezamenlijk project van gemaakt. 
Ziekenhuizen willen het liefst systemen bundelen, alles in 
een pakket, dat was ook vanuit automatiseringsoogpunt 
wenselijk.”

Veiligheid
“Het ziekenhuis hanteert strenge veiligheidseisen. Privacy 
en veiligheid van gegevens waren zaken die hoog op 
onze agenda stonden en uitgebreid zijn besproken met 
MediaFiler. MediaFiler werkt in de cloud, dat was een punt 
dat we goed tegen het licht hebben gehouden. 
Er staan geen medische foto’s in de beeldbank welke 
door medisch specialisten zijn aangevraagd, maar alleen 
beelden ten behoeve van marketing-communicatie 
doeleinden en patiëntenvoorlichting.”

Migratie en inrichting
Nadat de keuze op MediaFiler was gevallen, werden 
er afspraken gemaakt over welke bestanden naar de 
MediaFiler beeldbank zouden worden gemigreerd. 
Haazebroek: “We hebben eerst in het ziekenhuis 
een werkgroep geformeerd met collega’s van de 
afdelingen Marketing & Communicatie, Opleidingen 
en Automatisering om te bespreken hoe we dit gingen 
doen. Wat de structuur betreft, hebben we de bestaande 
mappenstructuur op de server voor een groot deel 
overgenomen in de beeldbank. En we besloten dat we in 
de nieuwe beeldbank alleen bestanden zouden opnemen 
van foto’s die maximaal 5 jaar oud waren.”

“We hebben die selectie heel bewust gemaakt,” vult Wilma 
de Vries aan. Maarten: “We hebben alle beelden een voor 
een nagelopen om te zien of ze nog relevant waren. Want 
het heeft geen zin om er materiaal in te stoppen waarvan 
je weet dat het toch niet wordt gebruikt.“

De Vries: “Het systeem geeft een melding als een foto 
ouder is dan 5 jaar. Wij moeten dan beslissen of de foto 
in de beeldbank blijft of dat deze wordt verplaatst naar 
het archief. Dat archief bevindt zich overigens ook binnen 
de MediaFiler beeldbank. Op die manier houden we de 
beeldbank actueel.”

Gebruik
In de twee jaar dat Gelre ziekenhuizen de MediaFiler 
beeldbank gebruikt, heeft het de werkdruk van de 
afdeling Medische Fotografie duidelijk verlaagd. Maarten 
Haazebroek: “Wij werken dagelijks met de beeldbank en 
het systeem heeft na twee jaar absoluut zijn meerwaarde 
bewezen. Het vraagt tijd om een nieuw systeem eigen te 
maken. We hebben geen handleidingen maar we geven 
nieuwe collega’s een korte toelichting, laten zien wat je 
ermee kunt en hoe ze kunnen zoeken. Dat gaat vrij snel 
en de standaard mogelijkheden zijn voor dagelijks gebruik 
voldoende.“ 

Beeldbank Gelre ziekenhuizen

“We zijn vooral blij met de vele opties in MediaFiler, zoals watermerken op foto’s.” 

Wilma de Vries, medisch fotograaf Gelre ziekenhuizen
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Wilma de Vries: “Mensen buiten Marketing & 
Communicatie krijgen vaak een album met foto’s 
aangeleverd zonder dat ze zelf hoeven te zoeken in de 
beeldbank. Zij ontvangen een link in hun e-mail en als die 
openen dan zien ze precies de foto’s waar ze om gevraagd 
hebben. Dus in die zin hebben ze niet veel uitleg nodig.”

“Zoals bij ieder project liepen we in het begin tegen een 
aantal zaken aan die niet direct helemaal goed gingen. 
Zo wilde Opleidingen graag dat de video’s direct konden 
worden afgespeeld in de modules van hun E-learning-
omgeving, zonder dat men eerst naar de beeldbank werd 
gestuurd. Die koppeling haperde in het begin, dat lag 
ook wel aan de interne infrastructuur van het ziekenhuis 
omdat alles behoorlijk dichtgetimmerd was. Maar door 
de openheid en goodwill bij MediaFiler, de manier waarop 
werd meegedacht, werden er diverse aanpassingen 
gedaan zodat het uiteindelijk gerealiseerd is.” aldus 
Haazebroek.

Rechten
“We regelen zelf wie welke foto’s kan zien. Eigenlijk 
is alles waar personen op staan alleen zichtbaar en 
beschikbaar voor onszelf, voor Marketing & Communicatie 
of de afdeling Opleidingen. Andere medewerkers 
moeten toestemming vragen voor gebruik. We passen 
vaak een watermerk toe zodat foto’s wel zichtbaar 
zijn, maar niet kunnen worden gedownload.” “En 
toestemmingsverklaringen worden gekoppeld in de 
dossiers in de beeldbank”, vult Wilma de Vries aan. 
“Naast de medisch fotografen hebben we ook binnen 
Marketing & Communicatie en Opleidingen één beheerder 
aangesteld, zij kunnen ook bestanden uploaden in de 
mediabank. Ideaal.”
Het is raadzaam om het aantal beheerders beperkt te 
houden om vervuiling tegen te gaan.

Gebruiksgemak
“Omdat we veel tijd hebben besteed aan het plan van 
aanpak zijn we tijdens de implementatie niet voor grote 
verrassingen komen te staan. Er waren hier en daar wat 
kleine dingen die bijgesteld moesten worden. Zoals die 
links voor die video’s. Naarmate we er meer mee werken, 
komen er soms wensen boven die we vervolgens kenbaar 
maken aan MediaFiler.“

De Vries: “Het zijn vooral ook de vele opties die het prettig 
maken met de beeldbank te werken. Of je nou een foto 
beveiligt, omdat het een persoon betreft of dat je zegt, hij 
mag toch voor iedereen zichtbaar zijn maar dan zetten we 
er toch een watermerk in, zodat de foto alleen gebruikt 
wordt met onze toestemming.”

“Een van de grote voordelen van bestanden centraal 
beheren is dat je snel kunt handelen. Laatst was er iemand 
overleden en ik wist dat er foto’s van die persoon in de 
beeldbank stonden. We konden toen heel vlot die foto’s in 
een keer uit de beeldbank verwijderen. Een voorwaarde 
om dit te kunnen doen, is wel dat je foto’s de juiste tags 
en kenmerken meegeeft. Stel dat die foto’s erin blijven 
staan, dan bestaat het risico dat iemand die gebruikt. Dat 
is onacceptabel.”

“Een bijkomend voordeel van de beeldbank, is dat het ook 
kan fungeren als een portfolio. Stel, je hebt een afspraak 
om nieuwe foto’s voor de website te bespreken. Dan kun 
je ter plekke verschillende stijlen in de beeldbank laten 
zien. Op dat moment heeft het systeem niet de functie 
van een beeldbank, maar meer van een portfolio,“ zegt 
Haazebroek enthousiast.

Advies
Maarten heeft nog een advies voor potentiële klanten: 
“Wat hier goed gewerkt heeft, is dat wij niet alleen naar de 
behoeften van onze eigen afdeling hebben gekeken. We 
hebben het project zo opgezet dat de beeldbank breed 
kon worden ingezet binnen het ziekenhuis. Op die manier 
creëer je een groot draagvlak. 
De beeldbank is in elk geval bij Gelre ziekenhuizen niet 
meer weg te denken, we zijn er heel blij mee.”  

Met dank aan Maarten Haazebroek en Wilma de Vries,         
medisch fotografen bij Gelre ziekenhuizen, voor hun 
medewerking aan deze klantcase.
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