
Hoe veelzijdigheid, integreerbaarheid en uitstekende service de doorslag gaven voor een innovatief ziekenhuis  
dat zijn volledige netwerk wil voorbereiden op de toekomst.

Wanneer een top klinisch ziekenhuis zoals Isala in Zwolle een nieuw 
netwerk zoekt, dan gaat het over meer dan het vervangen van oude 
switches en accesspoints. Het netwerk van zo’n ziekenhuis is kritisch en 
storingen of downtime hebben meteen een enorme impact. Op alle 
processen, maar ook op de zorg zelf. En dus ook op de patiënt. 

Tegelijk moet het oog strak op de toekomst gericht blijven, want ook 
daar speelt het netwerk een essentiële rol. Bij elke innovatie in de 
zorg, van IoT tot dwaal- en valdetectie, locatiebepaling of domotica, 
is een betrouwbaar, flexibel netwerk een onmisbare schakel. Precies 
daarom zocht Isala naar een partner voor de lange termijn – minstens 
7 jaar – én voor de hele netwerkomgeving. Alleen zo bouw je genoeg 
vertrouwen en wederzijdse kennis op om grote uitdagingen te tacklen 
met innovatie en technologie. 

Hoe kwam Isala dan bij Deltics en Aruba, a Hewlett Packard Enterprise 
terecht? Heel simpel: Network Access Control. In een ziekenhuis 
heb je steeds meer apparaten en devices die verbonden zijn met 
het netwerk. En ook heel wat gebruikers met heel uiteenlopende 
rechten: van patiënten en bezoekers tot administratief medewerkers, 
verplegers en artsen. Om dat allemaal veilig te organiseren is er inzicht 
nodig, en controle.

“Aruba ClearPass is gewoon de beste network access control die er is”, 
verklaart Bultman, commercieel directeur bij Deltics. Bultman volgde 
bij Deltics het project op vanaf de start. “Door ClearPass kent het 
netwerk van Isala nu rechten en toegang toe aan devices, apparatuur 
en gebruikers op basis van rollen. Afwijkend gedrag wordt meteen 
opgemerkt en toegang wordt in die gevallen beperkt of geweigerd.”

Het Isala ziekenhuis  
maakt de connectie

Een netwerk  
van vertrouwen

“In 2016 hadden we 20.000 apparaten per 
dag die connecteerden op ons netwerk. 
Vandaag zijn dat er 30.000. En het blijft 
stijgen. Op het gebied van capaciteit, maar 
ook van controle en veiligheid is dat een 
uitdaging.”
– Frank Pongers, Manager Infrastructure Services, Isala – 



Isala staat gekend als een innovatief ziekenhuis, en innovatie zorgt 
voor hoge verwachtingen en nog hogere vereisten. Steeds meer 
geconnecteerde toestellen, een focus op draadloze technologie en 
domotica… Maar ook netwerktechnologie buiten het WLAN of LAN 
netwerk om. “We experimenteren nu bijvoorbeeld ook samen met 
enkele partners om via bluetooth gegevens door te sturen naar onze 
centrale systemen,” verklaart Frank Pongers. “Netwerktechnologie is 
gewoon een essentiële schakel bij elke vernieuwing.”

Voor Isala gaf de kennis en ervaring de doorslag. “Deltics had 
met Aruba al mooie projecten afgewerkt voor het Nederlands 
Kankerinstituut en voor het Maasstad Ziekenhuis.” Deltics weet dus 
hoe een ziekenhuis werkt. “Het team dat Deltics samenstelde kon ook 
een mooi palmares voorleggen.” 

Bovendien schakelde Isala ook een externe partij in als quality 
assurance. “Na een grondige analyse van het technische verhaal, 
maar ook van de kosten op lange termijn en van het migratietraject, 
bevestigde die partij onze keuze voor Deltics en Aruba,” aldus Frank 
Pongers.

Toen Isala zijn volledige netwerkinfrastructuur wilde vervangen, 
vroeg het ook aan Deltics om een voorstel uit te werken. Naast Deltics 
werden drie van de grootste netwerkintegratoren in Nederland 
aangeschreven. De uiteindelijke beslissing ging tussen Deltics met 
Aruba en een Cisco Gold partner.

Isala, Aruba en Deltics voelen elkaar goed aan. In een toekomst 
waarin steeds meer heel diverse apparatuur, devices en gebruikers 
in verbinding staan met het netwerk, zijn integreerbaarheid en 
veelzijdigheid een vereiste. “En er moet voldoende vertrouwen zijn 
in de service, juist omdat die netwerkinfrastructuur zo kritisch is”, vult 
Bultman nog aan.

Dit jaar worden het LAN en de wifi aangepakt in het ziekenhuis in 
Zwolle. Maar de plannen om ook de afdeling in Meppel aan te 
pakken, liggen op tafel. In 2021 is de nieuwbouw in Meppel af, en 
dan wordt ook daar een nieuw netwerk uitgerold met Aruba en 
Deltics. “we staan klaar om de hele netwerkinfrastructuur van Isala 
naar een hoger niveau te tillen”, zegt Bultman. “Niet alleen met het 
oog op innovatie, maar ook met oog op de zorg zelf én de patiënt.” 
Want daar draait het allemaal om.

Ambitieuze doelen,  
binnen bereik.

Op dezelfde golflengte

Een verbintenis voor de toekomst

“Het vertrouwen dat door het projectteam 
van Isala is uitgesproken in onze technologie 
en de projectaanpak van Deltics, geeft 
mij het vertrouwen dat Isala de komende 
jaren gaat profiteren van een netwerk-
infrastructuur die aansluit op hun ambitie 
om een innovatief en ‘connected’ ziekenhuis 
te zijn.”
– Frank Snellaars, Sales Specialist Aruba Healthcare (cure) – 


