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Customer Case Study | digitalAngel 
Integratie als basis voor baanbrekend IoT healthcare platform 

Dell Boomi (Boomi) ondersteunt in samenwerking met partner Nalta Group (Nalta) 
de pilot van een innovatieve Nederlandse start-up. De pilot betreft een Smart Bed 
Project voor verzorgingshuizen die de zorgmarkt drastisch zal transformeren.  
 
Slimme zorg heeft de toekomst met de revolutionaire invloed die het Internet of 
Things (IoT) heeft op zorgverlening van ziekenhuizen, verzorgingshuizen, artsen en 
hun cliënten. 
 
De Nederlandse start-up digitalAngel is aanvoerder van deze innovatie in de 
zorgmarkt. digitalAngel is een dochteronderneming van Medux, de grootste 
aanbieder van zorghulpmiddelen in Nederland. In samenwerking met Boomi en 
Nalta ontwikkelt digitalAngel een van ’s werelds eerste onafhankelijke IoT-
platforms die slimme zorghulpmiddelen connecteert en de data ervan beschikbaar 
stelt voor alle professionals in zorg en welzijn. 
 
 
Integratie als drijfkracht achter IoT healthcare 
De technologische mogelijkheden en toepassingen in de zorgmarkt ontwikkelen 
zich razendsnel en het aantal slimme zorgproducten neemt in aantallen toe. 
digitalAngel heeft een geïntegreerd platform ontwikkeld dat IoT-gedreven 
hulpmiddelen connecteert welke waardevolle data leveren door middel van 
sensoren. digitalAngel ontsluit deze data via de beschikbare technologieën en 
devices van vandaag, zoals smartphones en tablets. De uitgebreide informatie die 
beschikbaar wordt gemaakt door het platform ontlast de taken van ontwikkelaars, 
producenten en aanbieders van zorg. Het delen van informatie levert ook 
voordelen op in de vorm van meer en betere inzichten en kostenvoordeel door 
efficiency, zonder in te leveren op kwaliteit van zorgverlening. 
digitalAngel is ook één van de eerste cloud platforms in Europa dat gekwalificeerd 
is als medical device en voldoet aan strenge databeveiligings- en 
betrouwbaarheidseisen. 
 
De basis van het zorgplatform van digitalAngel is connectiviteit. Het partnership 
met Boomi heeft digitalAngel in staat gesteld om binnen korte termijn 
hulpmiddelen, data en applicaties samen te voegen in een geïntegreerde, 
schaalbare en betrouwbare digitale infrastructuur. 
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Onderdeel van deze ambitieuze start-up is ook digitalAngel’s samenwerking met 
toonaangevende technische universiteiten in Nederland, naast de betrokken 
bedrijven op het gebied van marktonderzoek, marketing en innovatie. digitalAngel 
heeft inmiddels 18 partnergroepen verzameld die werken aan zowel de 
technologische uitdagingen van het platform als de mogelijkheden van nieuwe 
business modellen in de zorg, gebruik makend van verzamelde IoT-data.  
 
 
Cliënten beter helpen slapen met slimme bedden 
Het eerste pilot-project van digitalAngel focust op intelligente matrassen. De pilot-
testen tonen aan hoe effectief IoT-gebaseerde technologie kan zijn voor zelfs de 
meest basale onderdelen en ervaringen van goede zorg. Voorzien van sensoren 
die onder andere temperatuur, druk en beweging meten, alarmeren deze 
intelligente hulpmiddelen zorgverleners bij iedere afwijkende meting of activiteit. 
Zo kan iemand uit bed zijn gevallen of dient een cliënt periodiek in een andere 
slaaphouding te worden gelegd. 
“Slimmer slapen is van cruciaal belang wanneer het op betere zorg aankomt en het 
is de reden waarom we deze intelligente matrassen hebben ontwikkeld”, aldus 
Peter de Lange, managing director van digitalAngel. 
Volgens De Lange zijn Boomi en Nalta onmisbare ‘Lego blokken’ voor het Smart 
Bed project. Hij legt uit dat digitalAngel het platform zelf had kunnen proberen te 
bouwen, maar dat dit te lang zou duren en te complex zou zijn. Om die reden 
besloot digitalAngel om de beste funderingsonderdelen te verzamelen om het 
platform te realiseren. De Lange vertelt verder hoe Nalta en Boomi 
ontwikkelsnelheid en expertise toevoegen aan dit complexe platform. Samen met 
deze 2 partners is digitalAngel in staat om de noodzakelijke digitale onderdelen te 
bouwen en de visie van digitalAngel te realiseren. 
“Door de nauwe samenwerking met Boomi en Nalta hebben wij al enorme stappen 
gemaakt in zeer korte tijd”, aldus De Lange. 
 
 
Het samenstellen van een digitaal healthcare platform 
Een belangrijk onderdeel van het digitalAngel platform is ook Salesforce. Met hun 
Salesforce Identity Cloud zorgen zij ervoor dat alle informatie voor partners, 
klanten en andere gebruikers correct en veilig worden gehost.  
Een ander belangrijk onderdeel van het platform is een op maat gemaakte 
zorgportal, waarin managers en medewerkers de slaapactiviteiten van cliënten 
kunnen volgen die wordt geleverd door matrassensoren. In de portal kunnen zij 
bovendien zelf instellen hoe en welke meldingen zij willen ontvangen op mobiele 
apparaten zoals een smartphone. 
Om de zorgportal en andere applicaties goed te laten functioneren, wordt alle 
informatie van matrassensoren en Salesforce opgeslagen en bijgehouden in een 
centrale database van digitalAngel.  
De sensordata van de matrassen worden door een IoT-gateway heen geleid die 
zorgt voor het bufferen, sorteren en doorsturen naar de database API. 
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Medewerkers hebben toegang tot die data door middel van de portal en 
zorgverleners kunnen per cliënt persoonlijk een monitoring-plan instellen. Zoals 
het instellen van een tijdslimiet voor hoe lang een cliënt in een bepaalde houding 
mag liggen of een alarmering wanneer een cliënt langer dan 15 minuten uit bed is. 
In deze pilot bewaakt Boomi de volledige dataflow van en naar de zorgportal, 
Salesorce, de IoT Gateway en database API. 
Mike Veldhuis, managing partner van Nalta, vertelt dat Boomi van cruciaal belang 
is om te verzekeren dat alle integratieprocessen van het platform goed 
functioneren. Dit is geen eenvoudige taak, aangezien 1 Salesforce-proces wel 15 
sub-processen vereisen die afzonderlijk niet mogen falen.  
“Zonder Boomi zou het platform simpelweg niet werken”, aldus Veldhuis. “Als je 
naar de datastroom van alle sensoren, smart devices en gerelateerde applicaties 
zoals Salesforce kijkt, wordt de hoeveelheid data in een IoT netwerk extreem groot. 
Het zou een enorme uitdaging zijn om erachter te komen wat er precies met al die 
data gebeurt maar dat is het mooie aan Boomi; wij weten exact waar de data is en 
waar het naartoe moet.” 
 
 
Schaalbaarheid en snelheid voor IoT data-integratie 
Peter de Lange geeft aan dat Boomi door digitalAngel is geselecteerd omdat de 
technologische fundering van het platform de potentiële grote hoeveelheid data 
moest kunnen verwerken in combinatie met het faciliteren van ontwikkelsnelheid 
en veiligheidseisen in dataprotectie. Boomi maakt het makkelijk om ieder aantal 
‘atomen’ (Boomi’s run-time integration engine) in een ‘Boomi molecuul’ om te 
zetten die de hoeveelheid, flexibiliteit, veerkracht en toegankelijkheid biedt dat het 
digitalAngel platform nodig heeft.  
Daarnaast zegt De Lange dat Boomi de voor de hand liggende keuze was bij de 
opties om technologieën te integreren. “Boomi lag al minimaal 2 jaar voor op 
andere aanbieders, vooral wanneer je kijkt naar de snelheid en het gebruiksgemak 
van hun zogenaamde low-code development environment”. 
Snelheid is van cruciaal belang voor het digitalAngel initiatief. De Lange gelooft dan 
ook dat om te kunnen excelleren, het digitalAngel-platform in staat moet zijn om 
razendsnel nieuwe technologieën en mogelijkheden te kunnen ontwikkelen en 
uitrollen. Met Boomi kunnen we nu binnen een aantal uren of dagen taken 
integreren die voorheen weken of zelfs maanden zouden duren. 
Boomi helpt digitalAngel niet alleen om sneller maar vooral ook efficiënter te werk 
te gaan. Boomi zorgt er bijvoorbeeld voor dat digitalAngel en Nalta onafhankelijk 
kunnen werken aan ontwikkeling, testing en de productieomgeving, met het 
gebruik van maar 1 codebasis. “Het project is ambitieus en uitdagend, maar Boomi 
heeft het een stuk makkelijker voor ons gemaakt” aldus Veldhuis.  
digitalAngel heeft ook voor Boomi gekozen omdat het alleen met A-merken wilde 
werken als partners. De wetenschap dat Boomi onderdeel is van de Dell-
technologiefamilie verzekerde De Lange ervan dat hij kon vertrouwen op Boomi 
voor de volledige levenscyclus van zijn platform. 
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Het begin van iets groots in IoT healthcare 
Het Intelligent Mattress project is slechts het begin van wat digitalAngel wil 
realiseren met haar IoT-platform voor zorg en welzijn. digitalAngel heeft namelijk 
al 7 domeinen van ‘smart healthcare’ gedefinieerd: Smart Living, Smart Vitality, 
Smart Social Activity, Smart Nutrition, Smart Entertainment, Smart Communication 
en Smart Mobility. 
Binnen deze domeinen ontwikkelt digitalAngel specifieke concepten. Zo valt het 
Intelligent Mattress project binnen het Slapen-concept, dat op zichzelf weer 
onderdeel is van het domein Smart Living. 
De eerstvolgende pilot focust op ‘smart beds’ voor verzorgingshuizen, waarbij 
zorgbedden worden aangepast om zo kwaliteit van zorg én mate van welzijn van 
patiënten te verhogen. 
digitalAngel wil hét universele IoT-zorgplatform zijn voor iedere producent van 
zorghulpmiddelen en voor alle zorgverleners. Hierbij zorgt het platform ervoor dat 
ieder slim hulpmiddel kan worden geconnecteerd op het platform en de 
vrijkomende data beschikbaar en inzichtelijk worden gemaakt via iedere applicatie 
en database. Zodat nieuwe technologieën en services kunnen worden ontwikkeld 
en toegevoegd.  
Het ultieme doel is om alle IoT-data te gebruiken en taken te automatiseren zodat 
de kwaliteit van zorg omhoog gaat en de kosten ervan omlaag. 
 
Hoewel de ontwikkeling van het digitalAngel-platform net is gestart, neemt het 
netwerk van geconnecteerde hulpmiddelen, data en mensen exponentieel toe. 
Peter de Lange ziet dan ook oneindig veel mogelijkheden voor Boomi om nieuwe 
intelligentie toe te voegen aan het platform zodat ook alle data vloeiend blijft 
stromen. 
 
Specifiek zullen Boomi’s krachtige API, master data, EDI en workflow management 
capaciteiten cruciale elementen blijven om te verzekeren dat alle informatie van 
het platform nauwkeurig is, up-to-date en op het juiste moment op de juiste 
plaats. Boomi en Nalta zullen als partners digitalAngel helpen met de uitbouw van 
het netwerk en technologieën om daarmee een continue uitbreiding van 
hulpmiddelen en data mogelijk te maken. 
“Ik kan je een geweldig verhaal vertellen over onze visie en strategie” zegt de 
Lange. “Maar het zal moeten worden vertaald in een effectief, flexibel en 
schaalbaar digitaal platform. Dit is de reden waarom we samenwerken met Nalta 
en Boomi”. 
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