
Eenvoudige, schaalbare dataopslag 
in de praktijk: Ziekenhuis Leuven
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Dan kunt u natuurlijk uw infrastructuur en personeelsbestand 

uitbreiden om alle applicaties en apparatuur aan de 

praat te houden. Meegaan in de ‘Data Fabric’-filosofie van 

storageprovider NetApp is echter een stuk effectiever. Dit blijkt 

uit de praktijk in het Universitair Ziekenhuis in Leuven.

Wat als u geen giga- of terabytes aan data moet opslaan, maar 

petabytes? Een petabyte is duizend terabyte, oftewel een één 

met vijftien nullen aan bytes. En wat als er dagelijks grote 

hoeveelheden ongestructureerde data bij komen?
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Hoeveelheid data groeit, toch moet 
het altijd snel beschikbaar zijn

Het Universitair Ziekenhuis Leuven in België is met 2.000 bedden en 

9.500 personeelsleden het grootste ziekenhuis van dat land. Jaarlijks 

groeit de behoefte aan dataopslag in het ziekenhuis met 50 procent. 

Er komen bijvoorbeeld doorlopend elektronische dossiers bij, maar 

ook radiologiebeelden, testresultaten en e-mails. Zorgverleners en 

onderzoekers verlangen dat de meest actuele data met één druk op 

de knop in beeld komt.

Op grond van privacywetgeving moet het ziekenhuis 

patiëntendossiers 115 jaar bewaren. Die lange termijn is vooral 

ingegeven door het feit dat academische ziekenhuizen gegevens 

gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, ook als het jaren geleden 

is dat iemand werd behandeld. Het instituut beheert inmiddels 

petabytes aan data. Daarvoor is capaciteit nodig.
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Alles voor opslag en back-up in één 
platform

Tot het jaar 2000 had de IT-afdeling van het ziekenhuis te maken met 

allerlei verschillende storage- en back-upoplossingen. Daar wilde 

het ziekenhuis vanaf, omdat elke toepassing apart moest worden 

geconfigureerd en beheerd. NetApp bleek in staat om al die stromen 

terug te brengen tot één storageplatform.

Inmiddels zijn de eisen die UZ Leuven aan de IT-infrastructuur stelt 

verder opgeschroefd. Het ziekenhuis is een partnership aangegaan 

met andere Vlaamse ziekenhuizen, onder de noemer Nexuzhealth. 

Via een private cloud hebben de zorgverleners toegang tot elkaars 

patiëntendossiers. Ze kunnen daardoor makkelijk informatie uitwisselen 

en beter samenwerken. Dat biedt uitkomst, bijvoorbeeld als iemand 

in het ene ziekenhuis onder behandeling is en in het andere een scan 

heeft laten maken. 

Patiënten kunnen het digitale platform ook benaderen om in hun 

eigen elektronische dossier te kijken. De afgelopen jaren is het aantal 

deelnemende ziekenhuizen gegroeid tot 25, wat neerkomt op de helft 

van de Vlaamse ‘markt’. 
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Ziekenhuizen werken samen dankzij 
software-defined storage

Nexuzhealth draait op de software-defined storage van NetApp. 

Specifiek gaat het om StorageGRID, een oplossing die speciaal is 

ontwikkeld voor opslag van grote hoeveelheden data. Door het gebruik 

van All-Flash-technologie en virtualisatie kan StorageGRID voldoen 

aan alle wensen van UZ Leuven. De belangrijkste zijn: snelheid en 

beschikbaarheid.

Snelheid helpt zorgverleners bij het opvragen van data. Informatie komt boven met 

een druk op de knop. Het wordt eenvoudiger om data te combineren. Als een arts 

verschijnselen die een patiënt vertoont kan vergelijken met andermans labresultaten, 

kan hij sneller een betere diagnose stellen. Hier liggen ook kansen voor data-analytics: 

Artificial Intelligence (AI) kan patronen ontdekken in data waardoor het mogelijk wordt 

voorspellingen te doen. Als een zorgverlener weet dat bepaalde symptomen erop wijzen 

dat iemand kans heeft ziek te worden, kan hij daarop ingrijpen.

Beschikbaarheid van data en IT-systemen is van belang, want als deze plat liggen, 

moeten in het ergste geval mensen naar huis worden gestuurd. NetApp reduceert 

downtime tot het minimum dankzij ONTAP. Dat is een storagebesturingssysteem dat de 

voordelen van software-defined storage combineert met de principes van virtualisatie. 
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ONTAP

ONTAP is een toepassing voor datamanagement die een volledig 

aanpasbare, virtuele storageomgeving doet ontstaan. Daardoor 

kan zonder downtime met data worden geschoven. Dat lukt door 

verbinding te leggen tussen hardware die on-premise staat en 

elk type cloud (public, private, hybrid, multi). Updates doorvoeren 

en zelfs hardware vervangen, kan plaatsvinden zonder dat de 

performance van applicaties eronder lijdt. Zeker in een academisch 

ziekenhuis, dat nooit sluit, is dat belangrijk, want data moet daar 24/7 

beschikbaar zijn.
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NetApp Data Fabric

De visie van NetApp op datamanagement heet Data Fabric. Letterlijk 

betekent dit ‘dataweefsel’. Het is een visie op waar data moet staan 

en waar deze vervolgens het beste gevonden, benaderd, bewerkt en 

verwijderd kan worden.

Het idee van NetApp is: breng de data daar waar die nodig is en maak 

er gebruik van zodra dat nodig is. Door ONTAP is data dus makkelijk 

en veilig te verplaatsen tussen verschillende locaties: on-premise 

en externe cloud services (Azure, Amazon, Google cloud). ONTAP 

doorbreekt de silo’s die bestaan doordat elke cloudprovider zijn eigen 

methode heeft voor datamanagement. 

ONTAP geldt wereldwijd als het meest gebruikte operating system 

voor storage. Het is geschikt voor  opslagapparaten, een netwerk van 

opslagmedia en alle diskmaten zoals HDD en SDD. ONTAP is er in drie 

versies: zowel op appliances (All-Flash), als in software en in de cloud.

Ook NetAPP’s oplossing voor object storage, StorageGRID kan worden 

gebruikt in een on-premise en cloudomgeving. StorageGRID is bij 

uitstek geschikt voor ongestructureerde data. Denk aan petabytes aan 

foto’s, pdf’s, audio-/videobestanden en IoT-data. 

Het is mogelijk om klein te beginnen en gemakkelijk op te schalen tot 

enorme proporties, met data verdeeld over meerdere locaties over de 

wereld. De taal of het protocol dat wordt gebruikt om bestanden op te 

slaan en in te lezen is S3, bekend van onder meer Amazon.

De kernbegrippen van StorageGRID:

• Schaalbaar (door distributie over (hybrid) cloud)

• Eenvoudig in beheer

• Efficiënt

• Kosteneffectief



Over NetApp

NetApp is toonaangevend als het gaat om Hybrid Cloud Infrastructure. In 

het Magic Quadrant voor Primary Storage van Gartner wordt NetApp erkend 

als leider in de markt. NetApp is als enige in staat alles te leveren wat u 

nodig hebt om uw eigen Data Fabric op te zetten. Daarmee kunt u al uw 

data veilig opslaan en managen, waar de data zich ook bevindt.

Zo benut u het volledig potentieel van uw data, neemt u sneller, betere 

beslissingen en ontstaat er ruimte voor innovatie. In de gezondheidzorg 

helpt NetApp onder meer om zorgverleners te voorzien van een zo compleet 

mogelijk beeld van de gezondheid van een patiënt. Dat helpt om een beter 

onderbouwde diagnose te stellen. 

De datamanagementsystemen van NetApp maken het mogelijk voor 

zorginstellingen om vele petabytes aan datagroei op te vangen, zonder dat de 

performance van systemen – en daarmee de zorg voor patiënten – eronder 

lijdt.

Benieuwd naar wat NetApp samen met Tech Data voor uw 

organisatie kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 

088-1334000 of stuur een e-mail naar netapp.nl@techdata.com.




