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ICT/zorg is een kwartaalmagazine voor ict-management in de zorgsector. De
uitgave bericht over trends, innovatie, automatiseringsvraagstukken, best practices en
cases, actualiteiten, bedrijfsnieuws, loopbaan, agenda / events. Daarnaast informeert
ICT/zorg lezers over de aanbieders van ict-services en -solutions. ICT/zorg
richt zich in Nederland op managers en ict-professionals, die binnen de zorgsector
verantwoordelijk zijn voor aanschaf, implementatie en beheer.
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Afscheid Erik Gerritsen

Radboudumc zet
schaalbare microservices architectuur in

ADVERTORIALS
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“Wat is opgebouwd,
gaat gewoon door”

Digital twin
van de fysieke
Sint Maartenskliniek

Naam Achternaam:

Het realiseren van meer en betere zorg met minder middelen is de grote uitdaging
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waar zorgaanbieders voor staan. Ict-middelen bieden kansen om het beter en
efficiënter te doen. Meer met Minder. Wat is de visie van de ict-dienstverleners en
met welke producten en diensten helpen zij de zorgprofessionals.
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Interview Saskia van den Bos:

Digitaal werken (bijna) normaal
bij De Zorgcirkel

VERSPREIDING
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“Zorg en patiënten moeten met veel
meer data leren omgaan”

Column Rube van Poelgeest, Digitaliseringsdilemma, p.3 ● Duik dieper in domotica, p.8
De werkplek van de toekomst voor ziekenhuizen, p.10 ● Toekomst van de zorg staat
op het spel, p.11 ● Standaardisatie van werkplekken in ziekenhuizen, p.12

ICT/zorg is gericht op beslissers bij organisaties in de complete Nederlandse
zorgsector (care en cure) en bereikt de beslissers bij ziekenhuizen, revalidatie-
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centra, verpleeg- en verzorgingstehuizen, thuiszorg, welzijn, GGZ, GGD en
overheidsinstanties. De uitgave is gericht op managers IT / ICT / automatisering,
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