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In vijf jaar is het aanbod van Laboratorium Informatiesystemen sterk 
gedaald. MIPS domineert de markt en wordt bij fusies vaak gekozen om 
op verder te bouwen. Binnen de markt moeten Philips en Technidata
plaats maken voor spelers als Bodegro. Laboratoria worden groter, 
kennen meer locaties, disciplines en werkbedrijven. 

Vanuit een referentiearchitectuur voor medische laboratoria hebben 
wij de geschetste ontwikkelingen gevisualiseerd. Per genoemde partij 
nemen wij u mee in hun visie en recente ontwikkelingen.

OVERZICHT REFERENTIEARCHITECTUUR LIMS
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TRADITIONEEL LIMS
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ABBOTT, ROCHE EN SIEMENS
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NEXUS SWISSLAB

Klantcontact en interactie

A
an

vragers

Patiënten – Cliënten 

Functie onderzoeken/biometrie

Planning en 
dienstverlening

Laboratoriumdiagnostiek

Order en aanvraagverwerking

Kwaliteitsbewaking

Thuisdiagnostiek en -monitoring

Inzichten en 
beslis-

ondersteuning 

Bedrijfsvoering: 
financiën, personeel, facilitair, inkoop en logistiek

Research & 
development

Besturing

Management 
rapportage en 

verantwoording

Uitwisseling en integratie

Monsterverwerking & analyse 

Lan
d

elijke in
stellin

gen
 / registraties

Samenwerkingspartners 

(levering, onderzoek, uitvoering, enz)

Rapportage & facturatie

NEXUS Swisslab NEXUS 
Swisslab



BODEGRO
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CERNER
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CHIPSOFT
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Chipsoft, Lab functionaliteit in HiX



CODE 24
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TOTAAL
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Meer weten?

Antoon van Luxemburg

antoon.van.luxemburg@mxi.nl

mailto:antoon.van.luxemburg@mxi.nl


M&I/Partners
Sparrenheuvel 32

3708 JE Zeist

T   (030) 2 270 500

E   info@mxi.nl

I www.mxi.nl

Volg ons

M&I/Partners is een onafhankelijk ICT-adviesbureau, met ruim drie decennia 
ervaring in de zorg en overheid. Wij adviseren onze klanten bij het 
ontwikkelen van hun digitale en ICT-strategie en ondersteunen bij de 
bestuurlijke vragen die daaruit voortvloeien. M&I/Partners bestaat uit 100 
toegewijde, eigenzinnige en vakgedreven professionals. Met ieder een eigen 
focus en expertise, maar een gezamenlijke passie voor het digitaal 
transformeren van de zorg en overheid. 

Hoe?
Met een heldere visie en aanpak, het juiste leiderschap en lef transformeren 
wij organisaties naar een digitale en wendbare organisatie. Wij brengen de 
werelden van business en technologie samen. Met ruim drie decennia 
expertise en ervaring zijn wij niet alleen in staat strategische advies op maat 
te geven, maar ook te ondersteunen bij de implementatie van de oplossingen. 
Wij stoppen pas wanneer het gewenste resultaat is behaald en de klant écht 
verder kan.

mailto:info@mxi.nl
http://www.mxi.nl/
http://www.linkedin.com/company/m&i-partners
https://twitter.com/MxIpartners

