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Artsen
135

Omzet
137 milj.

Patiënten
55.000

Polikliniek
200.000

Medewerkers
1.310

Bedden
504

Kengetallen AZ Alma



Voorstelling AZ Alma 

4 Basisprincipe’s
doorheen het 
bouwproject

Veiligheid

Kwaliteit

Efficiëntie

Beleving

LEAN



Efficiëntie in ons gebouw   
» Logistieke laag op verdieping -1

» Koppeling van magazijn-apotheek-keuken voor closed-loop leveringen en retour van 
goederen en afval

» Leveringshub op de verdiepingen voor de lift
» Gebouw en circulatieassen voorbereid op werking met AGV’s

(Automated Guided Vehicules)
» Gekoppelde zorgeenheden – dienstruimtes gemeenschappelijk 
» Logische inplanting van diensten tegenover elkaar
» 1 vaste aan- en afleverplaats per gekoppelde zorgeenheden (HUB) : afgesloten – niet 

toegankelijk voor bezoekers/patiënten
» Zeer korte loopafstanden door atrium en bruggen 
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Opstelling 
ZORGbureau

Proefopstelling Functie Overdracht 
- administratie

Functie onthaal - administratie 

Functie medicatie
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Inrichting en voorzieningen zorgeenheid
» Inrichting medicatie/verzorgingskar gestandaardiseerd – ruimte voor 1 eigen vak

» Etilogkasten op zorgeenheid waarin beide teams toegang tot hebben

» Plafondtilliften op Sp-neuro – andere zorgeenheden passieve lift

» Inrichting lokalen: gestandaardiseerd – gedeeld bv. 3 bedpanspoelers voor 2 zorgeenheden

» Bevoorrading materiaal op IZ/spoed/OK via Mateo-toepassing
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Voorbeeld gestandaardiseerde indeling lade 
medicatie-verzorgingswagen

ZE 21-22   Pancarte verzorgingskar    lade 1

Insulinenaald 
art 8867  2x
02-10-88-12 

Posiflow
art 8461 2x
02-09-42-92

Rood dopje
art 8722   5x
02-09-42-42

Vleugelnaald
art 12101   2x
02-10-72-12

Spuit 3 ml 
art 9196        5x

02-09-58-12

IV 3000  
art 9420            5x

02-09-52-12
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IM naald
art 8632    2x 
02-09-36-52

Spuit 5 ml
art 8730           5x   

02-09-64-09

SC naald 
art 8635    5x 
02-09-30-12 Spuit 10 ml 

art 8628          5x
02-46-54-12Optreknaald 18G  

art 8625 6x
02-09-36-12

niet steriele deppers
Coverplast 

art 6283       10x
02-03-27-12
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Garrot
art 4637 1x
leukoplast

art 6187 1x
02-45-72-42                                                  

pronto quick relase houder 
art 12106   2x
02-10-14-32

Bloedtubes :
12115      2x 02-10-38-62
12116      2x 02-10-26-12
12117      2x 02-10-38-12
12118      2x 02-45-76-42
12099      2x 02-10-14-12
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Materiaal op de zorgeenheid
Uitgangspunten bij verhuis:

- Uniformisatie en standaardisatie van materiaal in kasten - lades
- Decentrale stocks beperken
- Installatie van uitleencentrale voor toestellen / benodigdheden
- Handelingen/ bewegingen materiaal/linnen beperken
- Herkenbaarheid door grond/oppervlakte markering / aanduidingen (zonebepaling) 

 Werkgroep olv duo : ZGM + diensthoofd magazijn en distributie

 Vandaag: domeinverpleegkundige “materiaal” op zorgeenheid 
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Toewijzing 
materiaal berging

Antwoord op    
grootte van de    
bergruimte
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Zonebepaling 
» Zonebepaling op de zorgeenheden voor aan- en afvoer van producten
» Vaste afspraken: 

» Geel-zwart = afgebakende zone
» Groen-wit = schone zone
» Rood-wit = vuile zone
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DIENST MAGAZIJN & DISTRIBUTIE: 
ZORGONDERSTEUNEND WERKEN



Ons doel
» Door het correct uitvoeren van deze verschillende taken ondersteunen we de zorg
» De zorg kan zich vooral focussen op hun zorgtaak

SAMEN DRAGEN WE OP DEZE WIJZE ZORG VOOR 
ONZE PATIËNT

VEILIGE ZORG, IS OOK ONZE ZORG
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Uitgangspunten werking dienst magazijn en distributie 

» één team in beheer voor aan- en afvoer van transporten voor verschillende 
diensten 

» Combinatie van transporten – altijd aan- en afvoer van karren, op geen enkel 
moment leegloop via combinatie van transport

» exacte afspraken omtrent ophaal- afhaal materialen op afgesproken tijdstippen 
en locaties o.a. in de HUB’s (werd uitgewerkt in een werkgroep)
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Uitgangspunten werking dienst magazijn en distributie 

» Dubbelvoorraad -> opsplitsing van het materiaal per categorie/groep -
plaatsbepaling in functie van gebruik en in samenspraak met de gebruikers

» uitleencentrale -> intern overzicht beschikbaarheid dure materialen, beperking 
kosten extra huur, …

» Continuïteit alle dagen, ook op zondag 
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Aan en afvoer van transporten 
1. Dubbelvoorraadsysteem
2. Medicatietransport 
3. Zuurstofronde
4. Uitleencentrale
5. Linnen
6. Porselein
7. Voedingswagens
8. Drankbedeling 
9. Afvalverwerking

met aandacht voor veiligheidseisen ikv accreditatienormen
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Niveaubepaling van efficiëntie 
Takenpakket

Basis Systematisch

Deze transporten verlopen elke 
dag automatisch, geen extra kost 

Bus  Dubbelvoorraadsysteem
 Zuurstofronde 
 Linnen
 Porselein
 Voedingswagens
 Drankbedeling
 Afvalverwerking
 Medicatietransport
 Uitleencentrale

Op aanvraag
Tussen de andere taken door

Belbus  Medicatietransport 
 Uitleencentrale

Specifiek Op maat
Aparte aanvoer in de loop van 

de dag

Taxi  Uitleencentrale, e.a.

Nood
Taak direct uitvoeren 

Mug  Uitleencentrale 
(proberen koppelen aan een bus transactie om efficiëntie te 
genereren)  

» Door deze efficiënte werking realiseren we een kwalitatieve flow 
met een minimum aan kosten en leegloop.
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Dubbelvoorraadsysteem



1. DUBBELVOORRAADSYSTEEM

» Dubbelvoorraadsysteem = gebruiksvak + reservevak 
» Gebruiksvak: gebruikt door dienst 

» Reservevak: gebruikt bij leeg gebruiksvak
» Producten doorschuiven van achterste reservevak naar voorste gebruiksvak
» Producten doorschuiven van het linker reservevak naar rechter gebruiksvak.
» Collega’s binnen de zorgeenheid plaatsen de producten dan meteen in bestelling

» Aanvoer nieuwe levering door M&D steeds in reserve vak
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2. DUBBELVOORRAADSYSTEEM: BESTELLEN

» Zorgeenheden
» Kaartje etikethouder omdraaien
» Dubbel bestellen = groen kaartje ondersteboven in houder
» Scanning groene kaartjes door dienst M&D
» In behandeling = besteld MAAR kan niet geleverd worden
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3. DUBBELVOORRAADSYSTEEM: BESTELLEN

» Kritische diensten: TOEPASSING MATEO
» Kaartje etikethouder doorschuiven
» Permanente scanning producten met oranje etiket

» magnetische RFID-tag
» Signaal naar antenne

22 | Danny De Jaeger, 23 mei 2019



4. VOORRAADAANPASSING
» Voorziene voorraad en leveringshoeveelheid  bepaald a.d.h.v. reële 

verbruik cijfers 
» Regelmatige basis: analyse van verbruik  hoeveelheden op dienstniveau 

worden aangepast

» Eventueel worden aantallen aangepast op vraag van
hoofdverpleegkundige of dagverantwoordelijke, aanvraag enkel via mail   

» Hierbij zal Dienst Magazijn & Distributie steeds analyse maken
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MEDICATIETRANSPORT



1. LEVEREN VAN MEDICATIE
» Opdrachten via medewerkers apotheek via iTransport
» Doorvoer medicatiekarren naar zorgeenheid

» NA ontvangst opdracht op smartphone
» Karren steeds met code afgesloten

» Blauwe bakken
» NA ontvangst opdracht op smartphone
» Bakken steeds afgesloten met blauwe zegels

» Koele medicatie
» Aanduiding  blauwe magneetstrook OF etiket 
» Steeds melding bij afleveren op zorgeenheid
» Terug naar apotheek bij afwezigheid op consultatie
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2. RETOUR VAN MEDICATIE
» Medicatiekarren

» Enkel bij rode magneetstrip op kar, gesloten via code
» Blauwe bakken

» Enkel indien vergrendeld met rode zegel
» Koele medicatie

» Via apotheek
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ZUURSTOFRONDE



ZUURSTOFRONDE

» 1. Aanvoer volle flessen in kar
» 2. Distributie

» Afleveren volle flessen
» In bak op afdeling
» Op blad aantal geleverde flessen invullen

» Retourneren lege flessen
» Als meter niet meer in groen staat
» Op blad aantal opgehaalde flessen invullen

» 3. Lege flessen retour
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UITLEENCENTRALE



Kiezen voor uitleencentrale
» Specifiek materiaal – ter beschikking van alle zorgeenheden

» Leningen nood extra materiaal 

» Beperken toestellen op zorgeenheid 
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1. TOESTELLEN Zijn 
» Volumetrische pompen
» Spuitpompen
» Oplaadstations (voor volumetrische en spuitpompen)
» Voedingspompen
» Alternerende systemen
» VAC-toestellen
» Isolatiekarren
» Multiparametertoestel
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2. TOESTEL AANVRAGEN & AFMELDEN
» Binnen openingsuren dienst M&D

» Aanvraag via mail intranet
» Levering op dienst door dienst M&D

» Buiten openingsuren dienst M&D
» Zelf ophalen in uitleencentrale
» Invullen formulier
» STEEDS aanvraag via e-mail intranet doorsturen

» Afmelden via intranet
» Afmelden via mail intranet
» Besmet toestel
» Defect toestel
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LINNEN



1. BESTELLING LINNEN
» Opname variabele levering (dinsdag en zaterdag)

» Opname met scanner
» Vaste levering (donderdag)

» Automatische bestelling  geen opname met scanner
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2. LEVERING LINNEN
» Levering plat linnen per zorgeenheid
» Natellen levering
» Levering doorvoeren
» Kledij: in KUA of naar operatiekwartier
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3. BEHANDELING VUIL LINNEN
» Plat linnen

» Linnen in verschillende plastiekzakken
» Alle zakken in draadkar op dienst
» Ophaling draadkarren door dienst M&D

» Kledij
» Bevuilde kledij
» Besmette kledij
» Beschadigde kledij
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PORSELEIN



PORSELEIN
» Verdeling ( 3 maal per week) van porselein op maat van de 

zorgeenheid

» Koffiekannen, tassen en ondertassen
» Glazen en bekers voor waterbedeling

» Voor gebruik bij de maaltijdmomenten  of voor het 
koffiemoment in de middag
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VOEDINGSWAGENS



VOEDINGSWAGENS
» Aanlevering

» HUB (propere zone)
» Voorziene plaats op ZE

» Gebruik met koffiekar ontbijt en avondmaal
» Retour

» HUB (vuile zone)
» Blauwe bakken aan zijkant kar
» Afvoer naar Voedingsdienst

» Aan- & afvoer = samenwerking dienst M&D, CAL-medewerkers en verpleegkundigen bij 
start of einde van de dagtaak
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DRANKBEDELING



DRANKBEDELING
» Zorgeenheden met hub zone

» Platwater per volledige pallet (wekelijks)

» Spuitwater per 12 bakken (tweemaal per week)

» Leeggoed opgehaald tijdens verdeling water (driemaal per week)

» Zorgeenheden zonder hub zone
» Opname per dienst aan de hand van telling (wekelijks)

» Ophalen leeggoed bij levering
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AFVALVERWERKING



1. SORTEREN OP DIENSTNIVEAU
» Naaldcontainers & kartonnen afvaldozen

» Draadcontainer 
» Niet-risicohoudend medisch afval

» Draadcontainer of zwarte container
» Papier & karton

» Draadcontainer of groene container
» Andere

» Steeds in passend opvangsysteem
» Draadcontainer (bovenop blauwe zakken)

44 | Danny De Jaeger, 23 mei 2019



2. OPHALING & VERWERKING
» Ophaling door medewerker dienst M&D
» Afvoer naar intern containerpark
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Lessons learned
» WIJ-verhaal - Belang van duo als trekker 

» Uniformisatie en standaardisatie zijn geen vieze woorden 
» Effect naar medewerkers mobiele equipe – helpen bij elkaar

» Keuzes durven maken 

» Betrokkenheid van medewerkers – terugkoppeling doen 

» Never ending story
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Geslaagd in onze opdracht? 
» Continuïteit in bevoorrading en correcte stockbepaling zorgeenheden zorgen voor 

mogelijkheid tot focus op de core-taak van de zorgmedewerkers.
» Combinatie van transporten en vooraf bepaalde, op elkaar afgestemde opdrachten 

zorgen voor een leane werking die bijdraagt aan het algemeen belang van het 
ziekenhuis.

» Uniformisatie en plaatsbepaling van materiaal, dragen algemeen bij tot een efficiënte 
werking en algemene kostenbeheersing 

» Door dit samen uit te werken, is er meer geborgenheid en slagen we in de algemene 
opzet van het project

2| Danny De Jaeger, 23 mei 2019


