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NEUROCHIRURG GEBRUIKT G2 MOBILE APP  
IN PRIVÉKLINIEK ÉN HET ZIEKENHUIS
Dr. David Van der Planken studeerde 
geneeskunde aan de Universiteit 
Antwerpen en is erkend neurochirurg 
sinds 2009. Hij is als staflid zo’n  
10 jaar verbonden aan het AZ 
Nikolaas-ziekenhuis te Sint-
Niklaas waar hij de dienst 
neurochirurgie mee uitbouwde. 
Zijn specifieke aandachtsdomeinen 
zijn hersentumorchirurgie 
(neuro-oncologie) en complexe 
wervelkolomchirurgie.

Naast de consultaties in het  
AZ Nikolaas campus Sint-Niklaas en 
campus Beveren is dr. van der Planken 
werkzaam in de privépraktijk Kapellen 
en het Neurocentrum Sint-Niklaas.

In september 2019 werd SpeechReport 
uitgerold op de afdeling neurochirurgie 
van het AZ Nikolaas. De afdeling 
gebruikte al geruime tijd MediSpeech 
voor het beheren van de medische 
verslaglegging. Door de migratie naar 
Windows 10 was het noodzakelijk 
om MediSpeech te vervangen door 
SpeechReport.

Dr. Van der Planken, 
Neurochirurgie.
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SpeechReport via AppV

Het SpeechReport-platform binnen 
AZ Nikolaas werd gestreamd via AppV 
en deze werd vervolgens ook via een 
Citrix-omgeving beschikbaar gesteld op 
externe locaties. Initieel werd er door 
Dr. Van der Planken in zijn privépraktijk 
via deze Citrix-omgeving gewerkt.

Dicteren met een iPhone

Om werkwijze in de praktijk te 
vereenvoudigen nam  
Dr. Van der Planken begin november 
2019 de G2 Mobile Digital Dictation 
App in gebruik. Door het gebruik van 
de G2 Mobile App kan hij vanaf elke 
gewenste locatie dictaten maken via 
zijn mobiel device. Door de directe link 
met het SpeechReport-platform komen 
alle dictaten via een geautomatiseerde 
workflow terecht bij het secretariaat, 
dat gesitueerd is in het AZ Nikolaas.

“Via de G2 Mobile 
Digital Dictation App 
op mijn iPhone kan ik 
snel dictaten maken en 
deze eenvoudig naar 
de transcriptielijst 
versturen. 
Dit werkt prima.”
Dr. Van der Planken, Neurochirurgie.

SpeechReport

SpeechReport, de complete oplossing 
voor documentcreatie, biedt een 
volledige geautomatiseerde workflow 
gecombineerd met spraakherkenning 
of digitaal dicteren. SpeechReport helpt 
het medische correspondentieproces 
te stroomlijnen. De oplossing 
ondersteunt ziekenhuizen en 
gezondheidsinstellingen bij het 
creëren, corrigeren en beheren van alle 
verslaglegging.

G2 Mobile Digital Dictation

De G2 Mobile Digital Dictation App 
is volledig geïntegreerd met het 
SpeechReport-platform. Professionals 
kunnen onderweg verslagen dicteren 
en verzenden naar het secretariaat ter 
uitwerking.

Over G2 Speech

G2 Speech heeft meer dan 20 jaar 
ervaring op het gebied van 
geavanceerde spraaktechnologie 
en workflowoplossingen. Elke 
dag gebruiken meer dan 35.000 
medische professionals onze software 
voor het automatiseren vanhet 
verslagleggingsproces. Sluit u ook 
aan bij deze professionals en verhoog 
daarmee uw productiviteit.

Onze accountmanager geeft u graag een vrijblijvende 
demonstratie van deze oplossing Bel +32 (0)16 39 47 13  
of mail naar marketing@g2speech.com


