
LabMicTa
Verhoogde servicegraad en borging van 
kwaliteit.

“Dankzij de geboden oplos-
sing van Deltics creëren we 
een efficiënte uitvulling, we 
verhogen de servicegraad 
en er is borging van de kwa-
liteit” aldus Patrick Heezen, 
Manager Bedrijfsbureau.

Het klantprofiel

De Stichting Streeklaboratorium voor Micro-bio-
logie in Twente en de Gelderse Achterhoek (Lab-
MicTa) is het centraal microbiologisch laboratori-
um voor alle eerste- en tweedelijns zorg in de 
regio. Het laboratorium verricht medisch micro-
biologisch onderzoek in zijn volle omvang. Even-
eens is LabPon, het Laboratorium Pathologie in 
Oost Nederland, gevestigd in hetzelfde gebouw. 
Pathologie houdt zich bezig met het ontstaan en 
verloop van ziekten.



De oplossing

Door een steeds verdergaande digitalisering is er 
een groeiende behoefte aan snelle en stabiele 
koppelingen met externe locaties. Deltics heeft 
deze verbindingen gerealiseerd door gebruik te 
maken van glasvezelkoppelingen (darkfibers). 
Vanuit  het datacenter van LabMicTA is er via het 
datacenter van Equinix in Enschede een supersnel-
le verbinding gerealiseerd naar de Labmicta Front 
office in het Medisch Spectrum Twente in Ensche-
de. In het ontwerp van Deltics is rekening gehou-
den met de toekomstige uitbreidingen van glasve-
zel koppelingen naar andere zorginstellingen. 

Veilig werken

Deltics heeft alle netwerkapparatuur geleverd die 
ervoor zorgt dat de verbinding tussen de frontoffi-
ce en centrale locatie versleuteld wordt. Er is een 
zeer veilige verbinding gerealiseerd die voldoet 
aan de strenge beveiligingseisen (NeN 7510) die 
voor zorginstellingen gelden. Privacygevoelige 
patiënt-informatie is beschermd tegen onder 
andere datalekken. 

LabMicTa heeft bij deze oplossing zelf de volledige 
controle over de verbinding. LabMicTa kan de 
configuratie zelf aanpassen en/of uitbreiden, 
zonder dat hiervoor derde partijen ingeschakeld 
hoeven te worden. De aangeboden oplossing is 
schaalbaar van opzet en er kunnen indien nodig 
meerdere klanten van op het zeer snelle glasvezel 
netwerk worden aangesloten.

Samenwerking met Deltics

LabMicta heeft een uitvraag bij verschillende leve-
ranciers gedaan naar de mogelijkheden van 
WAN-koppelingen in de regio Twente. Deltics heeft 
in het voorstel aan LabMicTa verschillende WAN 
oplossingen inclusief mogelijke opties aangebo-
den. In een vervolgoverleg tussen Sander Witte-
naar, IT Beheerder bij  LabMicTa en Stefan 
Konings, IT-consultant bij Deltics is er een defini-
tief ontwerp uitgewerkt conform de eisen en 
wensen van LabMicTa. 

Contractondertekening door Patrick Heezen, LabMicTa 
en Bert ten Broeke, Deltics.

Inmiddels is de aangeboden oplossing geïmple-
menteerd en is het project succesvol overgedra-
gen. “Het is bewonderingswaardig hoe goed de 
voorbereiding van Deltics is verlopen. Alles werkt, 
ik stond er versteld van. Het draait geweldig, echt 
een feest der herkenning” aldus Sander Wittenaar, 
IT Beheerder.



Meer weten?
Meer informatie of 
een vrijblijvend 
gesprek? neem dan 
contact op met uw 
accountmanager.

deltics.nl
074-85 06 450

Het klantprofiel

De Stichting Streeklaboratorium voor Micro-bio-
logie in Twente en de Gelderse Achterhoek (Lab-
MicTa) is het centraal microbiologisch laboratori-
um voor alle eerste- en tweedelijns zorg in de 
regio. Het laboratorium verricht medisch micro-
biologisch onderzoek in zijn volle omvang. Even-
eens is LabPon, het Laboratorium Pathologie in 
Oost Nederland, gevestigd in hetzelfde gebouw. 
Pathologie houdt zich bezig met het ontstaan en 
verloop van ziekten.
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Relatie

Deltics heeft bewezen een goede sparringpartner 
te zijn voor LabMicTa. Door de kennis en ervaring 
van Deltics, gecombineerd met de visie van 
LabMicTa, is een prettige samenwerking tot stand 
gekomen. Patrick Heezen, Manager Bedrijfsbu-
reau: “Er was gelijk een klik, we delen dezelfde 
cultuur”. 

Toekomst

Nu de nieuwe verbinding naar de frontoffice in het 
Medisch Spectrum Twente is opgeleverd kunnen 
op dezelfde manier ook frontoffices op andere 
locaties gekoppeld worden. Daarnaast biedt de 
aanwezige apparatuur en techniek ook de moge-
lijkheid om nóg snellere verbindingen te realise-
ren, zodat ook andere ziekenhuizen volop gebruik 
kunnen gaan maken van de mogelijkheden die de 
digitalisering van de pathologie biedt.

Over Deltics

Deltics heeft reeds vele jaren kennis en ervaring in 
het ontwerpen, implementeren, monitoren en 
onderhouden van (glasvezel) verbindingen. Wij 
hebben veilige oplossingen bij zorginstellingen, 
lokale overheden en private bedrijven gerealiseerd 
waarop wij tevens proactief beheer en 24 x 7 
onderhoud verlenen.

De bedrijfsvoordelen
De voordelen van deze oplossing 
voor LabMicTa zijn:

Verhoging van de servicegraad;

Borging van kwaliteit;

Kleinere foutkans;

Uitwisselen en beoordelen van 
digitaal beeldmateriaal gaat veel 
sneller;

Medewerkers werken met volle-
dig beeld;

Efficiëntere uitvulling; 


