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Proact’s gezondheidszorgteam ondersteunt Revalidatie 
Friesland bij creëren van high-performance, beveiligde 
infrastructuur 
 
Utrecht, 15 mei 2018 – Revalidatie Friesland heeft datacenter- en clouddienstenprovider 
Proact geselecteerd voor het leveren van een hoogwaardig platform voor zijn digitale 
gezondheidsregistratieapplicatie, ChipSoft HiX. Proact ontwierp en implementeerde een 
uitgebreide infrastructuuroplossing om ervoor te zorgen dat deze essentiële applicatie die 
hoge beschikbaarheid vereist, ondersteund wordt door een high-performance 
architectuur. 
 
Als Europa’s toonaangevende IT-dienstverlener heeft Proact veel kennis van de gezondheidszorg en de 
HiX-applicatie. Bovendien was Proact in staat zijn 25 jaar ervaring met het succesvol realiseren van IT-
transformatieprojecten in te zetten voor Revalidatie Friesland. Zo kon de oplossing probleemloos worden 
geïmplementeerd en optimale performance worden behaald. 
 
Revalidatie Friesland besloot over te stappen van patiëntgegevens op papier naar de HiX-applicatie. Op 
deze manier kan de organisatie hoogwaardige gezondheidszorg leveren en tegelijkertijd het proces 
kostenefficiënter maken. Om deze digitaliseringsslag te ondersteunen, was een robuustere infrastructuur 
nodig, die de complexe IT-omgeving van Revalidatie Friesland – bestaande uit meerdere locaties – kon 
vereenvoudigen. Daarnaast wilde de organisatie de hoogst mogelijke beveiligingsstandaarden integreren 
en alle medewerkers die betrokken zijn bij het revalidatieproces ondersteunen, van de eerste-
lijnszorgverleners tot de thuiszorg. 
 
Proact ontwierp de IT-infrastructuur met best-of-breed-componenten van de meest toonaangevende 
technologieleveranciers ter wereld. Hierbij werden verschillende productspecialisten van Proact betrokken, 
zodat een opstelling werd gecreëerd die het best past bij de doelstellingen van Revalidatie Friesland. Ook 
werd een projectmanager van Proact aangehaakt, die ervoor zorgde dat alles volgens de gestelde eisen 
aan tijd, budget en technologie verliep. 
 
Revalidatie Friesland profiteert nu van een robuust platform dat de HiX-omgeving ondersteunt. Zo ontstaat 
een perfecte balans tussen performance, beveiliging, businesscontinuïteit en kostenoptimalisatie. De 
komende jaren blijven Proact en Revalidatie Friesland bekijken hoe business en IT het best te ondersteunen 
zijn. 
 
Henk Methorst, Hoofd informatie en communicatie technologie bij Revalidatie Friesland: “We zochten naar 
een partner die onze sector – en in het bijzonder onze kernapplicatie – door en door kent. We zijn verheugd 
in Proact deze partner te hebben gevonden. De consultants met wie we samenwerken, weten hoe een 
kostenefficiënte infrastructuur te creëren en hoe de performance op de hoogste niveaus te houden is. Proact 
blijft onze trusted advisor op het gebied van de ondersteuning van onze zorgverlening met de HiX-applicatie.” 

Sander Dekker, Business Unit Director Europe West van Proact: “Onze dienstverlening eindigt niet bij de 
implementatie van de oplossing. Met Revalidatie Friesland gaan we voor een langetermijnrelatie om de 
organisatie te ondersteunen bij alle behoeften op het gebied van infrastructuur. Met een schat aan ervaring 
in de gezondheidszorg op zak kijken we uit naar het geven van advies over elke issue waar deze klant 
tegenaan zou lopen.” 
 



 

 

Voor meer informatie:  
Peter Javestad, Acting CEO and President, Proact, peter.javestad@proact.eu 
Sander Dekker, Business Unit Director Europe West, Proact, +31 30 30 33 200, 
sander.dekker@proact.eu  
Danny Duggal, Head of Marketing Communications, Proact, +46 733 566 843, danny.duggal@proact.eu 
 
Over Proact    
Proact is Europa’s meest vooraanstaande, onafhankelijke datacenter- en clouddienstenprovider. Door het leveren van flexibele, 
toegankelijke en veilige IT-oplossingen en -diensten, helpen we organisaties en autoriteiten risico’s en kosten te verlagen en 
tegelijkertijd hun flexibiliteit, productiviteit en efficiëntie te vergroten. We hebben wereldwijd meer dan 5.000 projecten succesvol 
afgerond, hebben momenteel meer dan 3.500 klanten en beheren 100 petabyte aan informatie in de cloud. We hebben meer dan 
achthonderd medewerkers in dienst verdeeld over vijftien landen in Europa en Noord-Amerika. Ons moederbedrijf, Proact IT Group 
AB, is opgericht in 1994 en staat sinds 1999 genoteerd aan Nasdaq Stockholm (PACT). 
Voor meer informatie, bezoek www.proact.nl. 

Over Revalidatie Friesland 
Kinderen, jongeren en volwassenen die medisch specialistische revalidatie nodig hebben kunnen terecht bij Revalidatie Friesland. In 
samenwerking met diverse ziekenhuizen verleent Revalidatie Friesland klinische en poliklinische revalidatie op diverse locaties. De 
vraag van de patiënt is het uitgangspunt van iedere behandeling. In de behandelteams werken revalidatieprofessionals nauw samen 
aan het verbeteren van zowel het lichamelijk, geestelijk als maatschappelijk functioneren van een patiënt. 
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