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BT tekent twee contracten in Nederlandse zorgsector 
St. Antonius Ziekenhuis en Stichting Sanquin Bloedvoorziening kiezen voor BT  

 

BT maakt vandaag bekend dat het twee contracten heeft getekend in de Nederlandse 

zorgsector. Het St. Antonius ziekenhuis gaat datacentrumdiensten vanuit het datacentrum van 

BT in Nieuwegein afnemen en Stichting Sanquin Bloedvoorziening tekent voor managed 

Local Area Network-diensten (LAN). De bekendmaking wordt gedaan aan de vooravond van 

de jaarlijkse HIMMS Conferentie in Orlando, Florida (20-24 februari 2011). 

“We zijn er trots op dat deze twee zeer gerespecteerde instituten onze lokale kennis en 

ervaring erkennen en dat zij hun vertrouwen stellen in BT. Dit toont aan dat wij een 

aantrekkelijke partner zijn voor de zorgsector in de Benelux, net als in vele andere landen in 

de wereld,” aldus Edwin Hageman, CEO, BT Benelux. 

St. Antonius Ziekenhuis 

Met het afnemen van datacentrumdiensten van BT, maximaliseert het St. Antonius 

ziekenhuis – een innovatief en ambitieus Nederlands opleidingsziekenhuis – de 

beschikbaarheid van zijn diensten. BT tilt de zakelijke continuïteit naar een hoger niveau en 

biedt een veilige, kostenefficiënte toevoeging aan de eigen infrastructuur van het ziekenhuis. 

De huidige infrastructuur van het St. Antonius ziekenhuis en BT‟s datacentrum gaan 

samenwerken in een „twin-data centre‟-concept, waarmee de BT-organisatie in de Benelux 

zeer bekend is, aangezien het een soortgelijk concept aan meerdere klanten levert via de 

eigen datacentra in Amsterdam en Nieuwegein.  

Voor het St. Antonius ziekenhuis kan dit worden gezien als een verbeterslag van de 

dienstverlening aan een groep medische specialisten die hun eisen voortdurend aanscherpen. 

Tegelijkertijd speelt het St. Antonius ziekenhuis hiermee in op veranderende regelgeving van 

de Nederlandse overheid. 

“Wij zijn ervan overtuigd dat BT, met zijn uitgebreide datacentrumdiensten en 

omvangrijke achtergrond in de wereldwijde zorgsector, de juiste partner is om ons te helpen 

met het creëren van oplossingen die zijn toegespitst op onze specifieke behoeften, zoals een 

efficiënte oplossing voor de snel groeiende hoeveelheden aan vertrouwelijke 
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patiënteninformatie waarmee onze sector te maken heeft”, aldus Jetse Pettinga, hoofd ICT 

Management bij St. Antonius Ziekenhuis. 

Onlangs nog kondigde BT  een uitbreiding van zijn datacentrumcapaciteit in Nederland 

aan. Er wordt een nieuw datacentrum gebouwd en er komt een belangrijke uitbreiding van 

BT‟s datacentrum in Nieuwegein. 

Stichting Sanquin Bloedvoorziening  

Naar aanleiding van een door BT uitgevoerde IT- en een „application assured infrastructure‟ 

(AAI) audit, heeft Stichting Sanquin Bloedvoorziening, een non-profit organisatie 

gespecialiseerd in de levering van bloed, een contract ondertekend. Hierbij worden volledig 

beheerde LAN-diensten geleverd voor het hoofdkantoor in Amsterdam met 1.500 

werknemers in een netwerk verdeeld over verschillende gebouwen, voor verbindingen 

zorgend tussen meer dan 3.000 apparaten zoals PC‟s, printers en microscopen. BT werkt al 

meer dan 10 jaar samen met de organisatie op het gebied van WAN- en LAN-diensten. 

 “Uit het onderzoek van BT kwam duidelijk naar voren dat het niet langer een optie 

was om ons bestaande netwerk aan te passen. Hun managed LAN propositie stelt ons in staat 

al onze communicatie via één enkele infrastructuur te laten verlopen. Wij hopen het nieuwe, 

verbeterde netwerk voor het einde van de zomer in gebruik te kunnen nemen,” aldus Ad 

Saers, CIO, Stichting Sanquin Bloedvoorziening. 

Managed LAN van BT stelt organisaties in staat het beheer van hun LAN- en IP-

telefonie infrastructuur uit te besteden aan één enkele dienstverlener. De dienst brengt alle 

communicatie samen in één enkele infrastructuur. Hieronder valt alles van de levering, 

installatie en onderhoud van apparatuur tot aan netwerkbeheer. 

BT adviseert Sanquin ook op het gebied van flexibel werken, unified communications, 

IP-telefonie en videoconferencing. 

Einde 

 

Over BT 
BT is een van 's werelds grootste leveranciers van communicatieoplossingen en -diensten en is actief 

in meer dan 170 landen. De kernactiviteiten van BT omvatten de wereldwijde levering van 

netwerkgebaseerde IT-diensten; lokale, nationale en internationale telecommunicatiediensten aan 

onze klanten voor thuisgebruik, op kantoor en onderweg; producten en diensten op het gebied van 

breedband en internet, alsook convergente vast/mobiele producten en diensten. BT is actief met vier 

divisies: BT Global Services, Openreach, BT Retail en BT Wholesale.  

 



In het boekjaar 2009-'10, dat eindigde op 31 maart 2010, behaalde BT Group een omzet van 20.911 

miljoen Britse pond. British Telecommunications plc (BT) is een volledige dochteronderneming van 

BT Group plc waarin vrijwel alle bedrijfsonderdelen en activa van BT Group zijn verzameld. BT 

Group plc is genoteerd aan de effectenbeurzen van Londen en New York. 

 

Bezoek voor meer informatie over BT: http://www.bt.com/aboutbt. Kijk voor beeldmateriaal van BT 

in hoge resolutie op: www.edelmanpr.nl/pressroom. 
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