
Overzicht
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland 
(SEIN) voorziet in gespecialiseerde zorg, 
speciaal onderwijs en woonzorg voor men
sen die lijden aan epilepsie of toevallen.  
SEIN beheert klinieken en woonvoorzienin
gen die plaats bieden aan maximaal 535 
patiënten en verleent elk jaar diensten aan  
circa 11.000 poliklinische patiënten. Daar
naast is het een internationaal bekend  
on derzoekscentrum dat samenwerkt met 
uni versiteiten, ziekenhuizen en wetenschap  
pelijke instituten om de medische kennis 
te bevorderen op het gebied van epilepsie, 
toevallen en slaap.

Uitdaging
Om zowel onderzoek als patiëntenzorg te 
ondersteunen, moet SEIN veilig informatie 
kunnen delen en uitwisselen om te kunnen  

samenwerken met andere instellingen, zowel  
in Nederland als daarbuiten. 

“We vormen in Nederland het middelpunt  
van alles wat met epilepsie te maken heeft,  
dus onze medewerkers houden voortdurend  
contact met elkaar, met diverse ziekenhui
zen en klinieken, en ook met onderzoeks
instellingen,” aldus Jean Willem Barzilay, 
CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur 
van SEIN. “Om de gegevens van patiënten 
op te halen of om onderzoeksgegevens uit  
te wisselen, hebben onze medewerkers een  
ITomgeving nodig die het uitwisselen van 
gegevens vereenvoudigt.”

Maar de ITsystemen van de stichting be
stonden voornamelijk uit silo’s of waren  
uitsluitend aan elkaar gekoppeld via een
voudige pointtopoint interfaces die com
plex waren en lastig te onderhouden. Dit  
maakte het moeilijk om efficiënt en veilig 
in formatie uit te wisselen met andere instel 
lingen, en zelfs binnen SEIN zelf.

“Deze manier van werken is overduidelijk 
niet efficiënt,” aldus Barzilay. “Iedereen heeft  
zijn eigen informatieopslag, waardoor het 
moeilijk is om gegevens opnieuw te ge
bruiken of om samen te werken aan be  
paalde documenten.”

Oplossing
De ITstuurgroep van SEIN stelde een road
map op om het vermogen van de organi
satie om systemen te integreren en veilig  
gegevens te delen te verbeteren, terwijl 
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“We wisselen nu op een 
heldere manier informatie uit, 
met één methodologie en 
gestandaardiseerde integratie  
op basis van open source-
software. Dit leidt natuurlijk  
tot kostenbesparing, omdat we 
geen dure bedrijfseigen software 
meer nodig hebben.”

JEAN WILLEM BARZILAY

CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur
SEIN
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 Resultaten

+ 60 procent minder tijd nodig voor de 
 uitwisseling van gegevens tussen organisaties 
en informatiesystemen

+ Mogelijkheid om veilig gegevens van patiënten 
en medische informatie vanuit SEIN te delen 
met andere instellingen voor gezondheidszorg 
en vice versa

+ Geen ontoegankelijke informatiesilo’s meer, 
eenvoudiger informatie delen

+ De beschikking over een betrouwbaar en 
 flexibel platform om een servicegerichte 
 architectuur te ondersteunen
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“De oplossing biedt ons door de integratie van de 
verschillende opslagsystemen een gecentraliseerd 

platform voor de uitwisseling van gegevens. Vanaf de  
allereerste dag hebben we geprofiteerd van de 

gebruiksvriendelijke oplossingen van WSO2 en SUSE.”

JEAN WILLEM BARZILAY

CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur
SEIN
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compliance met HL7 standaarden voor 
uitwisseling van medische informatie werd  
gehandhaafd. 

Het nieuwe integratieplatform zou worden 
gebouwd met behulp van WSO2 Carbon, 
een open source middleware oplossing, 
en worden geïmplementeerd door Yenlo, 
WSO2’s Europese implementatiepartner.

Om het WSO2platform te ondersteunen, 
had SEIN een uiterst robuust en flexibel 
besturingssysteem nodig dat de open 
sourcesoftwarestrategie zou aanvullen, 
en dat zou zorgen voor een 24/7 zakelijke 
supportstructuur, zodat de organisatie de 
systemen op effectieve wijze zou kunnen 
onderhouden en ontwikkelen. 

SUSE Linux Enterprise Server was de ideale  
optie, omdat WSO2 en SUSE als partners 
gezamenlijk gecertificeerde en onder
steunde middleware en platformasa 
serviceoplossingen leveren voor de ont
wikkeling, implementatie en integratie van 
nieuwe systemen. 

De combinatie van WSO2 Carbon en SUSE 
Linux Enterprise Server biedt SEIN een 
schaalbaar, flexibel en robuust integra
tieplatform met minimale investeringen 
vooraf. Yenlo was in staat de oplossing  
probleemloos te implementeren, daarbij ge
bruikmakend van WSO2 Carbonmo dules  
voor een enterprise service bus (ESB), 
business activity monitoring (BAM) en de 
WSO2 application programming interface 
(API). 

Met WSO2 Carbon en SUSE Linux Enter
prise Server kan SEIN nu op een geïnte
greerde manier snel en veilig informatie 
uitwisselen, zowel tussen interne systemen 
als met externe partners.  De uitgewis selde  
informatie omvat vertrouwelijke gegevens 
zoals elektronische patiëntendossiers, elek
tronische recepten, informatie van artsen  
en personeelsplanning.

Resultaten
Met de nieuwe oplossing is informatie 
aanzienlijk sneller toegankelijk: SEIN kan in 
minder dan 60 procent van de oorspron
kelijke tijd en van het oorspronkelijke bud 
get gegevens uitwisselen tussen organisa
ties en informatiesystemen. 

“De combinatie van WSO2 en SUSE levert 
ons voordeel op in termen van technolo
gie, informatie en kosten,” aldus Barzilay. 
“We kunnen nu op een heldere manier in
formatie uitwisselen, met één methodo
logie en gestandaardiseerde integratie op 
basis van open sourcesoftware. Dit leidt 
natuurlijk tot kostenbesparing, omdat we 
geen dure bedrijfseigen software meer 
nodig hebben.”

Als platform voor WSO2 Carbon biedt 
SUSE Linux Enterprise Server een zakelijk 
besturingssysteem dat de bedrijfskritische  
integratiearchitectuur van SEIN in een  
uiterst veilige omgeving ondersteunt  wat 
vooral belangrijk is voor de vertrouwelijke 
informatie die SEIN beheert. 

Aangezien WSO2 en SUSE nauw hebben 
samengewerkt om de gezamenlijke oplos
sing te testen en te certificeren op een groot  
aantal hardwareplatforms, kan SEIN erop 
vertrouwen dat de combinatie van hardware  
en software buitengewoon robuust is.

Mocht de organisatie problemen ondervin
den, dan kan men rekenen op de 24/7 sup
port van Yenlo, met als backup de ex per tise 
van WSO2 en SUSE  één contact punt voor  
een snelle oplossing van alle problemen.

SEIN overweegt de oplossing uit te brei den  
door meer modules te implemen teren, zoals 
WSO2 Identity & Access Management (IAM)  
en IT Governance (GOV).

http://www.suse.com
http://www.suse.com



