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Cerner: “Pre-Conversion Assessment achter de rug” 

Vanaf augustus gaan we werken met een nieuw patiënten informatiesysteem. De afgelopen weken hebben we de eerste fase  
van de implementatie doorlopen, de Pre-Conversion Assessment. IT-bedrijf Cerner is één van de grootste leveranciers ter 
wereld op het gebied van elektronische medische dossiers. Onze verwachting is dan ook dat we met Cerner een topsysteem 
introduceren waarmee wij kwalitatief zeer goede diensten kunnen leveren aan onze patiënten. In de eerste fase hebben we 
jullie veel vragen gesteld over de registratie, documentatie, workflow, scheduling etc. Deze informatie hebben we nodig om 
Cerner zo goed mogelijk te laten werken. We gaan nu naar Fase 2: Conversion. In deze fase wordt de belangrijkst informatie van 
GCIS en AZV geïntegreerd in het systeem van Cerner. Vervolgens starten in fase 3 de trainingen van de CPM (Cerner Practice 
Management) en EMR (Electronic Medical Record) voor alle gebruikers. Fase 4 is de “Go Live”-fase. Deze staat gepland voor 
eind augustus 2016. Jullie horen zo snel mogelijk meer over de trainingen. Heb je nog vragen, wensen of input voor het 
verbeteren van de manier van werken? Neem dan contact met mij (gino.tromp@imsan.aw) of loop gerust bij mij langs op de 3e 
verdieping in het C-gebouw. Cerner Projectleider ImSan, Gino Tromp 

Masterplan ImSan 

In april was Baptist Health South Florida op werkbezoek bij ImSan. Dit werkbezoek van Baptist aan ImSan  
stond in het teken van het Masterplan van ImSan wat in februari 2016 is goedgekeurd. Het Masterplan gaat  
over de uitbreiding van ImSan op het gebied van radiotherapie, operatie afdeling en uitbreiding van de oogpoli 
en de SEH. Dit was dan ook het begin van vele werkbezoeken welke nodig zijn voor de uitvoering van dit 
Masterplan. Tijdens dit bezoek werd gecontroleerd of de huidige situatie in ImSan volgens tekening en ontwerp is 
uitgevoerd en gebouwd, dit is nodig om het nieuwe ontwerp te maken. Het tweede bezoek van Baptist was in de 
week van 6 juni, hier werden tekeningen en ontwerpen getoond en besproken. Er is een presentatie en uitleg 
gegeven aan ImSan en vertegenwoordigers van de desbetreffende afdelingen. Men had tijdens deze presentaties 
de gelegenheid om hun ideeën en meningen in te brengen over de voorgestelde ontwerpen. 

Moving forward 

Onze zorgverzekeraar, het UO AZV, wordt steeds kritischer over de uitgaven van de medische sector. Ze willen steeds meer 
zeggenschap krijgen over de inhoud en kwaliteit van zorgverlening. ImSan wil goede zorg blijven bieden en daarvoor hebben we 
toegang nodig tot state of the art technologie. Ondanks de beperkte financiële middelen van ImSan zal er toch veel gebeuren in 
de komende maanden. Zoals hierboven vermeld introduceert ImSan in augustus Cerner.  Daarnaast zijn we heel druk met de 
overgang naar een nieuwe Enterprise Resource Planning van AFAS. Dit programma, Profit, zal een aantal werkzaamheden een 
stuk eenvoudiger maken voor ons allemaal. In de komende weken zullen jullie trainingen krijgen om te werken met ons nieuwe 
intranet systeem, Bon Siman. In Bon Siman zal je verschillende opties hebben, zoals persoonlijke gegevens veranderen, 
loonstroken bekijken en printen, verjaardagen, bezetting, verlof aanvragen, en nog meer. Mensen die geen computers hebben 
hoeven zich geen zorgen te maken. ImSan zal op enkele plekken tablets neerleggen zodat deze gebruikt kunnen worden door 
iedereen. 

De kunstwerken van onze collega Filomena zijn prachtig! De laatste 10 jaren maakt ze steeds 
meer gebruik van de natuur in haar kunstwerken. Een collega heeft haar gestimuleerd om zich in 
te schrijven bij een wedstrijd van Ahata. Op de foto ziet u Filomena en haar kunstwerken tijdens 
de expositie bij de nationale bibliotheek (mei 2016). Met trots vertelt Filomena dat ze haar 
kunstwerken met hout, “houtsas”, lijm en verf maakt. Zo creëert ze werken van de flora en  
fauna van Aruba zelf. Zoals de dividiviboom, kwihi, fofoti, vissen, uilen en nog veel meer. In de 
toekomst zou Filomena driedimensionale schilderijen, kettingen en oorbellen willen maken met 
materialen uit de natuur. Ze heeft veel ideeën en veel aanvragen. Maar het duurt ongeveer drie 
dagen om een kunstwerk te maken, dus ze kan niet altijd alle offertes aannemen. Tijdens het 
gesprek met Filomena is gebleken dat Filomena heel veel kennis en respect heeft voor de natuur 
van Aruba. Op 27 mei is bekend gemaakt dat Filomena de tweede plaats heeft gewonnen met  
de wedstrijd. Gefeliciteerd Filomena en veel succes met je talent! 
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Nos Balor 

6x per jaar houden we met Nos Balor de medewerkers van ImSan op de hoogte van alles wat er speelt 
binnen ImSan. Thema’s die spelen zullen worden uitgelicht, maar we houden jullie ook op de hoogte 
van bijv. nieuwe medewerkers en regelmatig zetten we medewerkers en afdelingen in het zonnetje. 
 
Als jullie vragen, opmerkingen of ideeën hebben voor deze nieuwsbrief, horen we die uiteraard graag:  
hilde.timmerman@imsan.aw, tel: 882 

Nieuwe medewerkers vanaf 1 mei 2016 

Wist u dat… Dr. Tatiana Caicedo Wadnipar        Melanie Trimon 
Waarnemend poortarts SEH        Afdelingsassistente Dialyse            
(1 mei – 31 juli)         afdeling (11 mei – 31 juli)  

Agenda trainingen   

• Er sinds 22 april een ATM van 
CMB in de hal van ImSan staat? 

Volleybaltoernooi 2 april 

Dag v/d verpleegkundige 12 mei 

Dia di Salud 7 april 

Pasen 24 maart 

Lancering website en nieuwsbrief 12 april 

• 5 juli: Basic Life Support for the Health Care 
Provider (9.00 – 15.00u)  

• 6 juli: Workplace Fire Safety Training (9.00 – 
15.00u)  

• 7 juli: Basic Life Support for the Health Care 
Provider (9.00 – 15.00u)  

• 11 juli: Basic Life Support for the Health Care 
Provider (9.00 – 15.00u)  

• 13 juli: Heartsaver® First Aid CPR AED (9.00 – 
17.00u)  

Familiedag SEH 14 mei 

Health check 17 mei 
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