NEXUS / EPD
Het meest complete EPD voor ziekenhuis,
ZBC en privékliniek

Het NEXUS / EPD is vanuit de basis
multidisciplinair en afdeling overstijgend en ondersteunt de medisch
specialisten met alle actuele medische informatie van de patiënt, zodat
tijdens het zorgproces de juiste beslissingen genomen worden. Geen
ziekenhuis of specialisme is gelijk en
daarom kan het NEXUS / EPD ingericht worden naar eigen inzichten en
processen en uitgebreid worden met
nieuwe functionaliteit via het geïntegreerde ontwikkel- en integratieplatform.

‘NEXUS / EPD is een totale
zorgoplossing’

Wat is het?
Het NEXUS / EPD heeft alle functionaliteit wat van een
modern EPD verwacht mag worden, zoals orders, uitslagen, statusvoering, verslaglegging, agenda, planning,
DBC, verrichtingen en integraties met de meest gebruikte deelsystemen voor lab, beeld en medicatie.
Met het NEXUS / EPD worden blauwdrukken geleverd
voor de inrichting van diverse typen ziekenhuizen en
ZBC’s, een patiëntdossier met een specialisme overstijgend basisdossier en een veertigtal specialisme
specifieke consultformulieren, overzichten en correspondentie.
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Hoe werkt het?
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gebeuren. Via werklijsten en allerhande overzichten
worden de gebruikers geïnformeerd en gealarmeerd op
openstaande acties vanuit het zorgproces en behandelplan. Het is mogelijk eigen multidisciplinaire zorgpaden
te modeleren, zodat de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie
van de zorg nog verder gestandaardiseerd en geoptimaliseerd kan worden.

∙ het NEXUS / EPD heeft een moderne en flexibele
gebruikersinterface die volledig naar eigen wensen is in te richten;
∙ integratie met diverse externe applicaties is
bewezen en uit te breiden;
∙ de open, op services georiënteerde, architectuur
garandeert toekomstbestendigheid;
∙ investeren in het NEXUS / EPD is investeren in
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