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Europees debuut voor UpToDate Anywhere in het Reinier de Graaf ziekenhuis in
Delft
10 december 2014 – Wolters Kluwer Health, een toonaangevende wereldwijde leverancier van
informatie voor professionele gezondheidszorgverleners en studenten, kondigde vandaag aan dat
het Reinier de Graaf ziekenhuis, het oudste ziekenhuis van Nederland, als eerste
gezondheidszorgorganisatie in Europa UpToDate® Anywhere heeft ingezet. Het ziekenhuis biedt
clinici nu mobiele toegang tot de geprezen, op wetenschappelijk bewijs gebaseerde
ondersteuningbron voor klinische beslissingen via de app UpToDate Anywhere.
“In het Reinier de Graaf ziekenhuis zijn we gefocust op patiëntgerichtezorg die zo consequent,
efficiënt en veilig mogelijk wordt geboden. Om dit doel te bereiken, streven we ernaar voortdurend
toegang te hebben tot nieuwe klinische kennis en procedures en naar het verbeteren van de
verspreiding ervan onder clinici, artsen in opleiding en medische studenten," vertelt Dr. Geke A. Blok,
hoofd medische opleidingen en wetenschap in het Reinier de Graaf ziekenhuis. “UpToDate Anywhere is
een natuurlijk verlengstuk van deze visie omdat deze app in staat is onze clinici altijd en overal
mobiele toegang te verlenen tot op wetenschappelijke bewijs gebaseerde inzichten, aanbevelingen,
protocollen en best practices op het punt van zorgverlening en daarbuiten.”
Het Reinier de Graaf ziekenhuis voorziet medische zorg voor ongeveer 450.000 patiënten vanaf zijn
hoofdlocatie in Delft, een vestiging in Voorburg en klinieken in Naaldwijk en Den Haag. De meer dan
3.000 professionele zorgverleners in dit ziekenhuis omvatten 190 medische specialisten, meer dan 100
arts-assistenten en jaarlijks honderden medische studenten, verspreid over 37 specialisaties. Als
opleidingsziekenhuis biedt Reinier de Graaf medisch-specialistische opleidingen in 23 specialisaties,
verschillende (specialistische) verpleegkundige en paramedische opleidingen en follow-up training voor
medisch specialisten.
Door iMedicalApps als eerste geklasseerd onder "De beste medische apps voor uw nieuwe iPhone” en
door EContent Magazine uitgeroepen tot een van “De beste apps in publicatie", is UpToDate
verkrijgbaar op mobiele iOS-, Android™- en Windows 8-platforms en via elke mobiele internetbrowser.
Bijna 300.000 clinici hebben nu wereldwijd toegang tot de mobiele app UpToDate.
Europese ziekenhuizen en gezondheidszorgsystemen met een strategische doelstelling om de
workflowintegratie te verbeteren, kunnen ervoor kiezen UpToDate te integreren in elektronische
systemen van medische dossiers, zoals Cerner, InterSystems, MEDITECH, Medasys en andere. Hierdoor
kunnen gebruikers in UpToDate zoeken met minder clicks en zonder extra vensters of aanmeldingen.
Gebruikers van UpToDate Anywhere in gezondheidszorgorganisaties halen nu vooral voordeel uit Search
in Your Own Language (Zoeken in Uw Eigen Taal), een aanpasbare suite van meertalige zoekacties en
navigatiehulpmiddelen waarmee artsen klinische vragen kunnen stellen in hun moedertaal. Deze naar
eigen believen aan te passen toepassing stroomlijnt het zoeken van klinische informatie en
beoordeelde aanbevelingen door het gebruik van een geavanceerd vertaalsysteem (patent
aangevraagd) voor zoektermen in negen talen, waaronder Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Spaans en
Engels. De intuïtieve functie voor automatisch aanvullen van UpToDate-zoekacties voorspelt ook
woorden of zinnen in de moedertaal van een clinicus om zo sneller zoekresultaten te leveren.

“Wij delen de toewijding van het Reinier de Graaf ziekenhuis om de hoogste norm van zorg te leveren
door hun clinici te helpen de beste antwoorden te vinden op hun klinische vragen, waar en wanneer die
ook opkomen,” zegt Denise Basow, M.D., Vice-President en General Manager UpToDate bij Wolters
Kluwer Health, Clinical Solutions. “Het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft is de eerste instelling in
Europa die UpToDate Anywhere heeft geïmplementeerd, waardoor de toegang tot vertrouwde, op
bewijzen gebaseerde, klinische beslissingsondersteuning zo dichtbij is als een mobiele telefoon in een
doktersjas.”
Volg UpToDate op Facebook, Twitter en LinkedIn.
Over Wolters Kluwer Health
Wolters Kluwer Health is een toonaangevende wereldwijde leverancier van informatie-, business
intelligence- en zorgoplossingen voor de gezondheidszorg sector. Met activiteiten in meer dan 150
landen,, vertrouwen clinici op de martktleidende softwareoplossingen en informatie-tools gedurende
hun volledige professionele loopbaan, van oplossing via onderzoek tot praktijk. De belangrijkste
productmerken zijn Health Language®, Lexicomp®, Lippincott Williams & Wilkins, Medicom®, MediSpan®, Medknow, Ovid®, Pharmacy OneSource®, ProVation® Medical en UpToDate®.
Wolters Kluwer Health is een deel van Wolters Kluwer, een marktleidend wereldwijd bedrijf voor
informatiediensten. In 2013 bedroeg de jaaromzet van Wolters Kluwer € 3,6 miljard ($ 4,7 miljard).
Het bedrijf biedt wereldwijd werk aan ongeveer 19.000 mensen en heeft vestigingen in meer dan 40
landen in Europa, Noord-Amerika, Azië en Latijns-Amerika. Het hoofdkantoor van Wolters Kluwer is
gevestigd in Alphen aan den Rijn in Nederland. Haar aandelen zijn beursgenoteerd op de Euronext
Amsterdam (WKL) en zijn opgenomen in de AEX- en Euronext 100-index. Wolters Kluwer heeft een
"Level 1 American Depositary Receipt"-programma. De ADR's worden in de V.S. verhandeld (WTKWY).
Volg onze officiële Twitter-account: @WKHealth.
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