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Sinds vorige nieuwsbrief 

die dateert van augustus 2019, hebben we niet stilgezeten. Er was de Ultimo-OPERA studiedag en samen met 
consultancy en eigen inzet hebben we veel gerealiseerd. De achterstand van aanvragen is weggewerkt, de stuurgroep 
kan nu opmerkingen ingeven (kan je lezen bij voortgang), periodieke activiteiten gestructureerd aanmaken, aanvragen 
terugzetten naar de aanvrager die dan de gevraagde actie kan ondernemen. Verder is er de herschikking van het 
dashboard met aangepaste tellers… OPERA gaat Franstalig (de Vlaamse gebruiker zal daar weinig van merken), we 
updaten naar v2020r2 en we hebben een 7de gangmaker. Reden genoeg voor een nieuwsbrief.  

Cijfers 

Het aantal aangesloten ziekenhuizen blijft stabiel op 23. Het platform bevat nu meer dan 8400 
instrumentensoorten met ruim 9300 documenten en afbeeldingen. De doorlooptijd voor 
validatie van nieuwe soortaanvragen ging van 9.9 dagen in 2020Q1 naar 3.8 in 2020Q2. 

De doorlooptijd wordt mee bepaald door jouw inzet: een nauwkeurige aanvraag vraagt van de 
gangmakers minder inspanning & overleg, en dus een snellere vrijgave! 

 

Instrumentensoorteninterface 

Is sinds oktober 2019 operationeel en je kan hem gebruiken vanaf een bepaalde versie van 
jouw lokale omgeving. Hij moet wel lokaal geactiveerd worden en jullie firewall opengezet om 
connectie te kunnen maken met OPERA. Deze interface kan een instrumentensoort integraal 
met al wat eronder hangt, inclusief onderhoudsclassificatie OHC en de documenten, naar jouw 
lokale Ultimo downloaden. Uiteraard blijft de bestaande OHC-interface ook nog bruikbaar. 
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Aanvraag met nieuwe leverancier 

 “Leverancier” is nog steeds een kleine misvatting. Het is eigenlijk de merknaam, die in vele 
gevallen ook de fabrikant is, Als je een volledig gedocumenteerde aanvraag voor een nieuwe 
instrumentensoort maakt, en die heeft een nog niet in OPERA gekende “Leverancier”, dan kies 
je als leverancier “Nieuw”. Wij, gangmakers, bepalen dan aan de hand van de aangeleverde 
documentatie, de leverancier (merknaam) die moet aangemaakt worden en voeren deze door 
naar jouw aanvraag. Vanaf dan is die leverancier bruikbaar voor volgende aanvragen. 

AOC 45.xx.xx 

OPERA werd oorspronkelijk opgezet voor Medische Technologie. Labo apparatuur (meestal met 
AOC code beginnend met 45) hoorde daar niet bij omdat deze zelden door BTD wordt beheerd. In 
vele centra echter, wordt deze apparatuur toch in de MT-context geregistreerd om verder door een 
andere beheersafdeling (labo) te laten opvolgen. Hierom kan je deze nu wel aanvragen. 

Er wordt een standaard onderhoudsclassificatie met 1 periodieke activiteit afgeleverd zonder dat 
de voorschriften van de fabrikant werden bekeken. De eindgebruiker moet na downloaden in de 
lokale omgeving dit volgens eigen eisen en accreditatie aanpassen. In het tekstveld van de OHC 
waar anders de onderhoudsvoorschriften staan, staat nu deze “ToDo-tekst”. 

Niet Medische apparatuur & Installaties 

We zijn aan het bekijken of we “Niet Medische apparatuur”, ook installaties, in OPERA 
zouden kunnen registreren om ze context-overschrijdend te kunnen downloaden. Als je dit 
zou willen gebruiken, laat het ons weten! Met veel geïnteresseerde gebruikers maakt dit 
project misschien kans om te worden gerealiseerd.     

v2020r2 

De huidige versie 2018r2 van het platform is nog jong, maar met de upgrade naar 
v2020r2 hebben we niet alleen de nieuwe Ultimo huisstijl, maar ook de zichtbaarheid van 
de statushistoriek op het geopende scherm. Op 13 augustus wordt deze versie in 
productie gezet. Tot de week ervoor wordt er getest. Aan de kant van de eindgebruiker 
en aan de interfaces wijzigt er niets. 

Dashboard 

Een herschikking van het dasboard om de toegevoegde mogelijkheden direct in het zicht aan 
te bieden hebben we begin juli 2020 doorgevoerd. Dit moet de gebruiker direct toegang 
geven tot alle items die hij nodig heeft, waaronder een nieuwe soort toevoegen, mijn open 
aanvragen, mijn OPERA, en ook de OPERA handleidingen. 

 

Mijn open aanvragen 

 “Mijn open aanvragen” zijn de aanvragen die je nog niet hebt ingediend of die door de 
stuurgroep terug gezet zijn als “onvolledig” en waarvoor je nog actie moet ondernemen. In het 
tabblad “Voortgang” kan je bij opmerkingen lezen wat er van jou wordt verwacht, meestal 
gaat het over ontbrekende documenten. Eens je dit hebt uitgevoerd, dien je de aanvraag 
terug in. Trouwens, bij afgewerkte aanvragen kunnen ook opmerkingen staan over het 
vrijgaveproces, nuttig om te lezen!  
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Gangmakers 

Ons stuurgroep team van gangmakers is met eentje uitgebreid: we verwelkomden op de stuurgroep meeting van 25 juni, 
Roel Ramakers, Projectingenieur Medische Technologie, van Ziekenhuis Oost Limburg (ZOL). Hij is een waardevolle 
aanwinst om met zijn deskundigheid actief deel te nemen aan het validatieproces van nieuwe soorten en de inhoud van 
het OPERA platform. 

 

   

Groetjes, 

Dirk Callens, UZA, namens de OPERA gangmakers 

 

 

 

 

 

 


