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In de gezondheidszorg draait alles om informatie. Dat was zo, dat is zo en dat zal 
altijd zo zijn. Maar ook al verzamelen medische apparaten grote hoeveelheden 
gegevens, het samenvoegen en analyseren hiervan bleek altijd een uitdaging. Dat 
gaat binnenkort veranderen. Gewapend met de kracht van het Internet of Medical 
Things (IoMT) kunnen we met verbonden technologieën eenvoudiger 
gegevens delen en uitwisselen.

Het IEEE en de ISO hebben samen met meer dan 50 internationale partners een nieuwe 
standaard voor open communicatie en een bijbehorend protocol ontwikkeld voor medische 
technologieën: Service-oriented Device Connectivity (afgekort tot SDC). 
Technologie-aanbieders kunnen SDC-functionaliteit toevoegen aan bestaande en nieuwe 
apparaten. SDC maakt interoperabiliteit mogelijk tussen medische apparaten van 
verschillende fabrikanten.

SDC maakt werkelijke interoperabiliteit mogelijk tussen medische apparaten en biedt 
diverse voordelen:

Volgens Dräger ziet acute zorg er in de toekomst zo uit ...

Eigen netwerkstructuren leveren aanzienlijke problemen op voor het delen van gegevens en 
interoperabiliteit van apparaten:
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Wijdverbreide toepassing van interoperabiliteit kan 50,000 LEVENS 
redden¹ per jaar en besparingen opleveren van meer dan 30 miljard USD² 
per jaar, alleen al in de VS. 

Interoperabiliteit van medische apparaten helpt bij het voorkomen van …

Vermijdbare medische fouten Mogelijke ernstige inefficiëntie

Interoperabele medische apparaten stellen ons in staat informatie samen te voegen en te 
analyseren, en geven artsen meer controle over dit onmisbare hulpmiddel. In de toekomst 
zullen bediening op afstand, slimme ondersteuning en automatisering verpleegkundig 
personeel en artsen helpen om doelmatiger en efficiënter te werken. De bespaarde tijd en 
middelen kunnen worden ingezet voor een betere kwaliteit van de zorg.

Bij Dräger zijn we enthousiast over de mogelijkheden van verbonden technologieën.
Wilt u meer weten? Neem contact met ons op via: www.draeger.com/connected-technologies
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