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PERSBERICHT 
Primeur voor Vlaanderen : Interactieve digitale televisie op maat 
van patiënt in GZA Ziekenhuizen. 

Wilrijk, 3 januari 2012 

GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus in Wilrijk en Sint-Vincentius in Antwerpen 
installeerden samen met Safe Store  “IPTV” en zijn daarmee de eersten in Vlaanderen 
die gebruikmaken van Telenet Packet-TV op een klassiek LCD TV toestel.  
Elke aangesloten kamer krijgt digitale televisie van  uitzonderlijke kwaliteit.  Momenteel 
gaat het in Sint-Augustinus over het dagziekenhuis oncologie en in Sint-Vincentius over 
de twee nieuwe afdelingen psychiatrie. Na een positieve evaluatie is een verdere 
uitbreiding gepland en in eerste instantie zullen dan de kraamafdelingen van de drie 
campussen uitgerust worden. De patiënten kunnen momenteel tussen 26 kanalen 
kiezen waarvan enkele specifieke zenders zoals NJAM of VTMKazoom. Hiernaast is er 
een algemeen informatiekanaal over het ziekenhuis. In de toekomst zullen interactieve 
toepassingen mogelijk zijn. Op die manier wordt de tv in elke kamer klaargemaakt voor 
verschillende slimme taken in de volgende 10 jaar. 
 
Telenet for Business brengt onder de naam “Packet-TV”, digitale tv  via het 
glasvezelnetwerk tot bij hun healthcare klanten. Safe Store brengt nadien via het intern 
lP netwerk van het ziekenhuis de tv-kanalen tot in de kamers in een kwaliteit die 
vergelijkbaar is met digitale tv thuis. 
Packet TV biedt het ziekenhuis de mogelijkheid om zelf ook verschillende 
informatiekanalen samen te stellen. Deze kanalen kunnen “op maat” verspreid worden 
bij een specifieke groep van patiënten van een welbepaalde afdeling. Zo kunnen 
moeders op de kraamafdeling een programma zien over borstvoeding of babyzorg en 
diabetici  op de afdeling inwendige ziekten een informatieprogramma  volgen over 
gezonde voeding of inspuiten van insuline.  
Een ander voordeel van Packet TV  is de mogelijkheid om interactieve toepassingen te 
gebruiken. Zo wordt het in de toekomst mogelijk dat de patiënt met behulp van de 
afstandsbediening en een toegangscode, bepaalde publieke gegevens kan opvragen, 
de  maaltijdkeuzes kan meedelen of video on demand kan bestellen.  
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