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Elke klik  
doet ertoe
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Met een doorsnee laboratorium
informatiesysteem(LIS)moetualsnel
20 keer klikken om een kweekproces 
af te ronden en klaar te zetten voor 
technische validatie. Met GLIMS voor 
Microbiologie doet u exact hetzelfde, 
met slechts 3 of 4 muisklikken, of 
zelfs minder. Het is bovendien altijd 
duidelijk waarom u precies moet 
klikken: elke klik voegt waarde toe. 

Met GLIMS voor Microbiologie kunt 
u dus sneller en efficiënter werken. 
Maar de applicatie heeft nog veel 
meer te bieden voor het moderne  
microbiologielaboratorium.



‘Lean’ werken 
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Eenvoudig en snel in gebruik:
U hebt een moderne user
interface ter beschikking. 
Met één druk op de knop 
autoriseert u een kweek.  
De rest gebeurt automatisch 
achter de schermen.

Rijke functionaliteit voor 
microbiologielaboratoria:
Automatische rapportage 
van microorganismen, 
overzichtelijke dashboard 
en statistieken, enz.

Ruime configuratie
mogelijkheden:
U richt de schermen en 
rapporten in precies zoals u 
dat wilt.

GLIMS groeit met u mee:
Dankzij zijn flexibele archi
tectuur is GLIMS uiterst 
schaalbaar.

Eén centraal LIS voor alle 
laboratoriumdisciplines: 
U volgt het volledige traject 
dat de monsters afleggen, 
over de afdelingen heen.

Ondersteuning van de 
gangbare interopera
biliteitsstandaarden:
U kunt naadloos en veilig 
gegevens uitwisselen met 
andere informatiesystemen 
en ehealth platformen.

Focus op kwaliteit:
GLIMS is het ideale  
hulpmiddel om te voldoen 
aan de meest recente  
internationale kwaliteits
normen, én de actuele  
wet en regelgeving.

GLIMS voor Microbiologie maakt gebruik van de 
nieuwste gebruikersinterface van GLIMS 10. Het 
werkscherm is uitgebreid en volledig afgestemd op 
het werkproces in de medische microbiologie. 

U kunt GLIMS volledig inrichten volgens de 
werkwijze in úw laboratorium. De eindgebruikers 
van de GLIMS microbiologiemodule krijgen dan 
bijvoorbeeld enkel de kweken te zien die voor hen 
van belang zijn; ze kunnen zich toespitsen op taken 
die waarde toevoegen. 

Negatieve bloedkweken van een  
analyser kunnen door GLIMS volledig 
geautomatiseerd afgehandeld worden.  
Een manuele actie is niet nodig.

GLIMS voor Microbiologie heeft een overzichtelijk 
werkscherm dat u volledig kunt inrichten volgens de 
werkwijze in uw laboratorium.
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GLIMS 10 ondersteunt alle gangbare internationale standaarden 
voor het uitwisselen van gegevens (HL7, FHIR Diagnostic Re
port, CDA, HPRIM, LDT, ASTM, Edifact, enz.). GLIMS biedt ook 
ondersteuning voor het gebruik van internationale codeersys
temen zoals LOINC en SNOMEDCT

Via LOINC en SNOMEDCT is het mogelijk om internationaal 
resultaten te delen met artsen, ziekenhuizen en andere officiële 
instanties. LOINC helpt u de patiëntveiligheid te verbeteren en 
voorkomt onnodige dubbele testen. Via een sterke ondersteuning 
van LOINC en SNOMEDCT binnen GLIMS, kan uw labora torium 
voldoen aan de lokale regelgeving en rapportagevereisten,  
bijvoorbeeld eGezondheid in België, RIVM in Nederland,  
Segur de la Santé in Frankrijk en DEMIS RKI in Duitsland.

Interoperabiliteit  
en standaarden

GLIMS leent zich perfect om te werken met standaarden zoals  
LOINC en SNOMED CT. Zo kunnen laboratoria gestructureerd data  
uitwisselen met bijvoorbeeld de landelijke instanties. GLIMS maakt 
hierbij gebruik van aanvullende codeersystemen, waardoor u uw interne 
proces niet hoeft aan te passen om naar buiten te communiceren.
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U kunt het rapportage
proces rondom meldings
plichtige bevindingen, zoals 
MRSA en Brucella, volledig 
automatiseren en inrichten 
zoals u dat wilt. Of u nu een 
bevinding wilt signaleren via 
email aan infectiepreventie, 
of een rapportage wilt sturen 
naar de landelijke instanties. 
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Infectiepreventie
GLIMS voor Microbiologie beschikt tevens over een krachtige epidemiologiemodule waarmee u 
moeiteloos (ziekenhuis)infecties kunt opsporen en rapporteren. Door een snelle, betrouwbare 
communicatie van kritieke informatie kan GLIMS zo een belangrijke rol spelen bij het nemen van 
preventieve maatregelen. 

• GLIMS beschikt over een mechanisme om uitbraken van ziekenhuisinfecties te detecteren en  
om bijzondere isolaten te markeren en extra onder de aandacht te brengen bij de aanvrager.

• GLIMS kan automatisch een emailmelding sturen naar de zorgprofessionals wanneer een  
bepaald pathogeen gevonden wordt of een patiënt met een specifieke infectie (bv. MRSA of hiv) 
in het ziekenhuis opgenomen wordt.
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Microbiologie en de andere 
disciplines: één en hetzelfde LIS
De medische microbiologiemodule maakt integraal 
deel uit van het GLIMSsysteem in uw ziekenhuis. 
U kunt dus moeiteloos en veilig gegevens 
uitwisselen met de andere laboratoriumdisciplines 
zoals klinische chemie, hematologie enz. U kunt 
de hele flow die een monster aflegt volgen. 
Bovendien hebt u een goed overzicht van de 
resultaten van alle onderzoeken voor de patiënt. 

Naadloze integratie met  
bestaande ziekenhuis applicaties
Stel dat een patiënt in spoedeisende hulp 
of intensive care opgenomen wordt met 
verschijnselen van sepsis. Op dat moment is het 
uitermate belangrijk dat de behandelende arts 
realtime toegang heeft tot de infectieresultaten 
van de patiënt. Dit is perfect mogelijk via 
een koppeling met GLIMS of via CyberLab. 
Beide applicaties beschikken ook over 
“patiëntenattributen”, waardoor de arts in een 
oogopslag te weten komt of een patiënt tot een 
risicogroep behoort. 

Consultregistratie
Registreer uw consulten met verwijzende artsen 
en andere zorgverleners, met deze volledig nieuwe 
module. Door de consulten tussen verwijzers en 
laboratoriumspecialisten op een gestructureerde 
manier vast te leggen, kunt u consultgesprekken 
(maar ook de opleiding van stagiairs) gemakkelijk 
documenteren en stroomlijnen. 

U kunt de layout en de inhoud van het 
consultformulier aanpassen om de kwaliteit van 
uw dienstverlening te verbeteren en ervoor te 
zorgen dat aan richtlijnen wordt voldaan. U kunt 
ook moeiteloos consulten opzoeken en statistieken 
genereren, bijvoorbeeld hoeveel consulten uw 
laboratoriumspecialisten elke week verrichten. 

Patiëntenmateriaal, afgenomen door de 
afdeling klinische chemie, kan volledig verwerkt 
worden in de afdeling microbiologie. Gegevens 
opnieuw invoeren of monsteretiketten 
overplakken, behoren daardoor tot het 
verleden. De totale afgelegde route van een 
monster is volledig traceerbaar.
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Schermsynchronisatie
We hebben nauw samengewerkt met leveranciers BD 
en bioMérieux om goed werkende interfaces tot stand 
te brengen tussen GLIMS en hun geautomatiseerde 
laboratoriumsystemen. We zijn trots op het resultaat: 
een complete  schermsynchronisatie met BD Kiestra™ 
ReadA, BD Synapsys™ Microbiology Informatics 
Solution en WASPLab®. 

Integratie met CyberLab  
of uw eigen result tracker
GLIMS integreert naadloos met CyberLab. Via 
CyberLab hebt u toegang tot een uitgebreid 
arsenaal van rapportagevormen voor 
microbiologie. De specialist ziet bijvoorbeeld in 
één oogopslag welke bacteriën er gekweekt 
zijn en hoe de resistentie van die bacterie voor 
antibiotica evolueert. 

Business Activity Monitor (BAM)
Visualiseer en controleer uw bedrijfsactiviteiten, 
workflowprocessen (zoals aanvragen, resultaten, 
microbiologie acties, verslaglegging) en KPI met het 
interactieve dashboard, snel en gemakkelijk. Uw 
voortgang en prestaties zijn centraal te overzien op 
één enkel scherm.

Alle gebruikers kunnen met gemak een eigen 
dashboard creëren en dat naar behoefte 
aanpassen, voor een geoptimaliseerde workflow 
die tijd en geld bespaart.

Onze intuïtieve tool biedt:
•	Eenvoudige zoekopdrachten zonder SQL
•	Realtime overzichten van de prestaties en 

activiteiten in uw laboratorium
•	Alles volledig geïntegreerd in de applicatie

Total lab automation (TLA)  
en microbiologie?
Denkt u eraan om uw laboratorium te 
automatiseren? GLIMS is klaar voor deze 
evolutie. De applicatie inte greert naadloos met 
de straten van de belang rijkste leveranciers en 
ondersteunt alle logistieke monsterprocessen 
in het geautomatiseerde laboratorium. 
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