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Wat is telecommanagement nu eigen-
lijk? Heeft deze discipline, gezien de 
opmars van IP, nog wel een toekomst? 
In mijn ogen maakt men vaak de mis-
rekening dat telecommanagement om 
techniek gaat. Binnen die filosofie is 
het logisch: telecom gaat via IP, IP is 
het domein van ICT-beheer, dus de 
ICT-manager wordt de telecommana-
ger. Telecommanagement gaat echter 
veel meer om processen, een integrale 
benadering, gebruikersgericht hande-
len en organiseren; het gaat niet zozeer 
om de techniek. Procesdenken is daarbij 
essentieel, daarnaast is telecom vaak ook 
maatwerk voor de gebruiker. Deze bena-
dering is totaal anders dan het systeem-
denken dat voor een technisch gedreven 
beheer goed werkt.
De telecommanager moet de communi-
catieprocessen kennen, overzicht hebben 
over wie wat waar heeft en zich realise-
ren dat ingrijpen in een verkeersstroom 
ook invloed heeft op de rest. De telecom-
manager is dus veel meer een proces-, 
logistiek en communicatiemanager 
ineen. Zijn functie is veel breder dan de 
techniek alleen, het gaat om het facilite-
ren van de communicatie.
 
Wirwar
Een integrale benadering en kennis 
van de organisatie zijn dus van groot 
belang. Gelukkig wordt dit ook steeds 
meer erkend. Aangezien ICT en tele-
com steeds afhankelijker van elkaar 
worden, is het belangrijk dat er goede 
afstemming is. Zelden zijn de kwalitei-
ten van een goede telecommanager en 
ICT-manager of ICT-systeemmanager in 
dezelfde persoon verenigd, in de praktijk 
zullen dit dus aparte rollen blijven op 
tactisch-strategisch niveau. Uitvoerende 
zaken vallen ook uiteen in twee groepen. 

Enerzijds zijn er basisinfrastructuur- en 
systeemgerelateerde zaken, die het ICT-
beheer vaak doet. Anderzijds is er func-
tioneel beheer, waarvoor er kennis nodig 
is van het telecomsysteem, de verkeers-
stromen, het communicatieproces en de 
verschillende gebruikerstypes. 
In de gemiddelde zorginstelling heb 
je vaak te maken met een wirwar van 
communicatiesystemen, zeker als het 
gaat om verschillende locaties. Denk 
aan verschillende telefooncentrales, 
mobiele abonnementen en providers, 
verpleegoproepsystemen, toegangscon-
troles, domotica, alarmsystemen enzo-
voort. Daarnaast zijn er vaak ook nog 
diverse telefoonlijntjes voor de systemen 
die niet op de telefooncentrale zitten. 
Dit staat nog los van de voorzieningen 
voor bewoners van de zorginstellingen. 
De ene bewoner heeft bijvoorbeeld zelf 
voorzien in telefonie, de ander krijgt 
telefonie van de zorginstelling. Hoe 
wordt de bewoner dan aangesloten? Wie 
is waarvoor verantwoordelijk? Hoe ga 
je om met de kosten? Voeg daarbij nog 
zaken als internet, domotica en de toe-
nemende behoefte aan beeldinformatie, 
en de chaos is compleet.

Buitenkant
Om hier inzicht en overzicht te krij-
gen is een integrale benadering nodig. 
De eerste slag is om inzichtelijk te krij-
gen in wat er allemaal is. Dit is bijna 
onbegonnen werk, zeker als het om de 
interne systemen gaat. Door verloop van 
mensen en door reorganisaties gaat er 

Vanwege de gedwongen marktwerking besluiten veel zorginstellingen tot fusies. 
Ze gaan op in een nieuw geheel, maar houden de telecomfaciliteiten die ze al had
den. Het aantal verschillende communicatiesystemen dat binnen één organisatie in 
gebruik is, rijst hierdoor de pan uit.
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zorgeloos communiceren
IP moet wildgroei aan systemen terugsnijden

veel kennis uit mensenhoofden verloren 
en is er onvoldoende vastgelegd om te 
achterhalen wat waar zit. Daarnaast heeft 
telecombeheer in het verleden zelden 
centraal gestaan. Alles gebeurde ad hoc, 
abonnementen werden door verschil-
lende personen afgesloten bij verschil-
lende partijen en sommige contracten 
dateren nog van voor de fusie. Breng 
dus eerst de buitenkant in kaart, omdat 
je dan informatie kunt opvragen bij de 
leverancier en facturen kunt inventari-
seren.
De volgende stap is om de mobiele tele-
fonie en vaste private of openbare tele-
fonie in de markt te zetten. Dit zal het 
nodige werk kosten, maar het biedt ook 
voordelen zoals bundeling, kostenbe-
sparing en een schone lei. Bij een veel-
heid aan lijnen en abonnementen kan 
de kostenbesparing in de tientallen pro-
centen lopen. Daarvoor moet er goede 
managementinformatie beschikbaar zijn 
en de telecomfacturen moeten gecentra-
liseerd zijn. Zo kan blijken dat sommige 
lijnen nog niet zijn meegenomen en dat 
sommige lijnen overbodig zijn. In een 
goed contract kunnen abonnementen en 
lijnen snel worden opgeheven, het liefst 
zonder negatieve gevolgen voor de kor-
tingen of vergoedingen. 
Leveranciers bieden vaak aan het beheer 
over te nemen. Als er in de organisatie 
onvoldoende kennis of capaciteit is, is 
dit het overwegen waard. Er moet echter 
altijd binnenshuis regie kunnen plaats-
vinden. Organisaties zijn ook afhankelijk 
van de externe beheerpartij. Het beheer 

Alles moet met bijna alles kunnen  
communiceren
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moet dan ook altijd kunnen meekijken 
en de eerstelijnsondersteuning zelf over-
nemen. Denk aan het verwisselen van 
een simkaart en dergelijke. In dat geval is 
het een keuze of je de externe beheerder 
het laat doen of dat je het soms zelf doet. 
Zo houdt de organisatie zelf de hand in 
de bewaking van het beheer en kan zij de 
status van het probleem direct terugkop-
pelen. Soms kun je het beheer niet blij-
vend of tijdelijk overnemen, omdat de 
provider of beheertool dit niet faciliteert, 
soms kun zelfs niet meekijken naar de 
status van het probleem.

WANoptimalisatie
Als de buitenkant inzichtelijk is en zowel 
qua kosten als beheer geoptimaliseerd is, 
dan komt de binnenkant aan de beurt. 
Het is logisch om eerst de telefooncen-
trales aan te pakken. Veel organisaties 
hebben hun dataverbinding (WAN) 
heringericht of geoptimaliseerd, zodat 
documenten, e-mails en bedrijfsap-
plicaties centraal te beheren zijn. Het 
centraliseren van de interne telefonie is 
hiermee in lijn. De centralisatie kan een 
goed moment zijn om naar IP-telefonie 
te kijken. Aangezien niet alle telefoon-
centrales afgeschreven zijn, is het kos-

Veel vast verkeer tussen locaties
is het on-netverkeer via iSDn-lijnen van dezelfde provider •	
gratis, kies dan signalering via Wan en spraakverkeer via 
iSDn.
is het on-netverkeer via iSDn-lijnen niet gratis, maak dan een •	
businesscase voor spraak via het datanetwerk en voor spraak 
via een apart spraakdatanetwerk en centraliseer de pStn-
verbindingen op een centrale telefonieserver.

Veel onderling verkeer van vast naar mobiel
Vaste verbinding met het mobiele netwerk.•	
plaats een ip-telefooncentrale in een datacenter, met daar •	
een koppeling met het mobiele netwerk en met het gecen-
traliseerde pStn-verkeer waar de providers zelf ook op 
zitten, bijvoorbeeld telecity in amsterdam.
gsm-boxen of gsm-gateways, waarbij al het verkeer of alleen •	
het onderlinge verkeer is afgekocht.

Veel onderling verkeer van mobiel naar vast
Verkeer van mobiele naar vaste toestellen op de eigen loca-•	
ties afkopen.
mobile extension of een soortgelijk systeem, waarbij de •	
vaste telefooncentrale de gsm op- of terugbelt.
private gsm voor lokaal mobiel verkeer.•	

tenvoordeel niet altijd evident, maar de 
standaardisatie en uniformiteit in beheer 
wel.
De grootste winst is te halen door een 
aantal openbare telefonieverbindin-
gen te bundelen en onder te brengen 
in één locatie of datacenter. Vandaaruit 
worden ze daarna afgeleverd op de rele-
vante locaties en de telefonistes worden 
gecentraliseerd. Voorheen wilde men het 
WAN voor data én spraak gebruiken. In 
werkelijkheid is het echter vaak handiger 
om een apart datanetwerk voor spraak 
aan te leggen, misschien wel parallel 
aan het data-WAN, door vrije koper- of 
glasaders van het data-WAN te benut-
ten. Zo is er ook redundantie te creëren 
voor zowel data als spraak. Gaan spraak 
en data gecombineerd over hetzelfde 
netwerk, dan is er prioritering nodig en 
dat kost vaak de hoofdprijs. Door aparte 
routering kan men goedkopere routers 
toe passen, is de routering eenvoudi-
ger, de kwaliteit beter te beheersen en de 
compressie te verhogen: de bandbreedte 
wordt efficiënter gebruikt.

Scenario’s
De eerste stap is vaak dat men signale-
ring via het data-WAN doet en spraak 
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extern via de lokale buitenlijnen laat 
lopen. Hierdoor is bijvoorbeeld al een 
telefoniste te centraliseren. Als de hui-
dige telefooncentrale niet geschikt is 
voor IP, kan men deze vervangen of 
gebruikmaken van een ISDN-to-IP-
gateway. Wie per locatie weet hoeveel 
telefoonverkeer er naar de eigen loca-
ties en medewerkers gaat, kan een goede 
eerste dimensionering maken. Op basis 
van een businesscase kan men vervol-
gens bepalen welke locaties geheel of 
deels vervangen kunnen worden door ze 
aan te sluiten op een centraal telefonie-
systeem. Er is hier een aantal scenario’s 
mogelijk (zie kader).
Door inzicht in het verkeersgedrag is dus 
een goede businesscase te bouwen. Is 
deze informatie er niet en er wordt nog 
gebeld via het public switched telephone 
network (PSTN) van KPN, dan is het 
een optie om een paar maanden carrier 
preselect (CPS) in te zetten op alle loca-
ties en zo de benodigde verkeersinfor-
matie te verzamelen. Over het algemeen 
levert dit bovendien een aardige kosten-
besparing op.

All IP
Voor de telecommanager in de zorg zijn 
natuurlijk ook verpleegoproep en domo-
tica van belang. Van oudsher is dit een 
traditionele omgeving met propriëtaire 
protocollen. Gelukkig wordt er nu meer 
met open protocollen gewerkt en zijn 
koppelingen op IP- of SIP-basis te rea-
liseren. Vaak dringt men er sterk aan 
om alles via IP te doen, want dat is de 
toekomst. Voor telefonie kan dat rede-
lijk goed, maar voor verpleegoproep 
en domotica is er nog een lange weg te 
gaan. Het lijkt erop dat de intelligente 
systemen via IP zijn te koppelen en dat 
de communicatie met het centrale plat-
form op basis van SIP kan plaatsvinden.

De verbindingen tussen de alarmering 
of sensor en de meldbank of commu-
nicatieserver verlopen meestal nog tra-
ditioneel, bijvoorbeeld via ESPA 4.4.4, 
een analoog of een propriëtair protocol. 
Tegenwoordig past men steeds vaker 
IP-camera’s toe, zodat er direct beeldin-
formatie is voor dwaaldetectie of voor de 
eerste diagnose. Door de centrale opvang 
van deze informatie zijn meteen de juiste 
mensen te alarmeren en de beeldinfor-
matie kan zelfs doorgezet worden naar 
de pda van de medewerker – iets dat ook 
voor persoonsbeveiliging interessant is. 
Flexibel blijven is voor de zorgsystemen 
op dit moment dan ook de beste bena-
dering. 

Verpleegoproep
Domotica en verpleegoproep kunnen 
voorlopig traditioneel blijven. Alles kan 
gekoppeld worden op een residential 
gateway, om het vervolgens via IP naar 
een communicatieserver te routeren. Zo 
blijft het mogelijk om alerts naar diverse 
infrastructuren door te zetten en de 
status van die oproepen te bewaken. De 
residential gateway is vaak softwarema-
tig te voorzien van profielen, zodat de 
functies van alle in- en outputkanalen 
instelbaar zijn. Gaat het om spreek- en 
luisterverbindingen, dan is SIP vaak al 
in te zetten en kan men beginnen aan 
de overstap naar IP. De externe commu-
nicatie is te koppelen aan het bestaande 
telefoniesysteem, al dan niet gecentrali-
seerd. Is er een centraal telefoniesysteem, 
dan moeten alarmberichten in geval 
van nood onafhankelijk van dit systeem 
lokaal kunnen blijven binnenkomen 
op de mobieltjes van de medewerkers. 
Dit zijn vaak nog DECT- of IP-DECT-
handsets, maar op termijn zullen ook 
hier de gsm en het private gsm-netwerk 
opduiken.

De norm NEN 2575, over stille ontrui-
ming bij brand, stelt momenteel echter 
te strenge eisen. Bij de invoering van 
de nieuwe brandweerbesluiten in 2013 
zullen deze hopelijk functioneel en dus 
flexibeler opgesteld worden. Het alterna-
tief is het plaatsen van een pieperinstal-
latie met minimaal drie piepers. Sowieso 
is private gsm voor ambulant zorg- en 
niet-zorgpersoneel nu al een goede optie, 
denk aan de technische dienst, facilitair 
medewerkers en de bedrijfshulpverle-
ner (bhv). Extramurale applicaties voor 
planning en elektronische cliëntendos-
siers zijn hierdoor bovendien ook intra-
muraal te gebruiken op basis van GPRS-
UMTS, ook als er geen externe dekking 
is.

Conclusies
Traditionele verpleegoproep- en domo-
ticasystemen moeten gaan samenwer-
ken op basis van IP, iets wat bij tele-
fonie al jaren gebeurt. Daarnaast is er 
vaak een totale wildgroei aan systemen. 
Voorlopig is all IP in de zorg een utopie. 
Begin daarom met kleine en pragmati-
sche stappen, zoals het standaardiseren 
en centraliseren vanaf de buitenkant. Dit 
leidt niet alleen tot kostenbesparingen, 
maar ook tot koppelingen tussen de losse 
eilandjes van de zorgsystemen via IP. De 
intelligentie zit daarbij in de telefonieser-
ver en de communicatieserver.
De telecommanager is bij uitstek de per-
soon met kennis van het communica-
tieproces en inzicht in de verkeersstro-
men, die dit proces kan bewaken. Dit 
vraagt een integrale, gebruikersgerichte 
en structurele benadering. Delen van het 
telecombeheer, bijvoorbeeld de werk-
zaamheden buiten kantooruren, zijn 
uit te besteden. Toch moet het beheer 
het altijd ook zelf kunnen doen, zo ont-
staan er geen afhankelijkheden en houdt 
men direct inzicht in en controle over 
de status van storingen en verstoringen. 
Ook zuiverheid van de configuratiedata-
base is een interne verantwoordelijkheid. 
Telecom- en ICT-systeemmanagement 
vereisen verschillende vaardigheden, 
die zelden in één persoon aanwezig 
zijn. Voor het totale beheer is een goede 
samenwerking met de ICT-manager 
daarom noodzakelijk, zo blijft zowel het 
technische als het functionele beheer 
geborgd.

John Schmeitz (john@schmeitz-advies.nl) is een onafhankelijk 
organisatiedeskundige en coach op telecomgebied. Hij is gespe-
cialiseerd in telecomstrategie, het ontwerpproces en mobiliteits-
concepten.

Tips en trucs
maak één database leidend en leg een harde koppeling tussen telecommiddel en gebruiker, •	
bijvoorbeeld met het personeelsnummer.
maak één persoon verantwoordelijk voor mutaties bij aanname of vertrek van medewerkers en •	
spreek hiervoor een procedure af met p&o.
maak kostenplaatsen, geef de lijnmanager inzicht in de kosten van zijn team en belast deze •	
door. Kostenbewustzijn scheelt al gauw 10 to 20 procent in de uitgaven.
laat medewerkers tekenen voor het telecommiddel en spreek een gedragscode af.•	
zet faciliteiten open, geef aan dat gebruik gecontroleerd wordt en stel een fair-use policy in.•	

Prioritering in een spraak-datanetwerk  
kost de hoofdprijs
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