
Partners bundelen krachten voor 
optimale zorgondersteuning 

Jan Claesen – technisch directeur 

Annelies Van Gaver – facilitair directeur 

Patrick Nieulandt – verpleegkundig en paramedisch directeur 



  
Uitgangspunten 





Bundelen van krachten 

• Gebouw 

• Processen 

• Mensen 

 

 

 

 

 

 

Conform de waarden van de organisatie: 
 

• Openheid 

• Samenwerken 

• Kwaliteit 

• Ambitie  

• Respect 



  
Het bouwproject 

Jan Claesen 



Uitgangspunten RvB  
& management AZ Sint-Maarten 

Missie, visie en beleidspeilers  

12 beleidslijnen 

Patiëntenstroom-model 

Geen ruimte voor extra’s 

Zo kort mogelijke doorlooptijd 



Timing 

• Tweede zorgstrategisch 
plan voor nieuwbouw-
ziekenhuis 
 

• Aanstelling architect  
en ontwerpers 

• Opmaak 
uitvoeringsdossiers 
 

• Aflevering bouw- en 
milieuvergunning voor 
de bouw van het 
nieuwe ziekenhuis 

• Oktober 2013:  
start ruwbouw 

2010 - 2013 

2006 - 2009 

• Januari 2008:  
start ontwerpproces 
architectuur en 
stabiliteit 
 

• Ontwerp nieuwbouw 
ziekenhuis klaar 
 

• Indiening 
subsidiedossier 
nieuwbouwziekenhuis 
bij Vlaamse overheid 
 

 
2006 

 
2010 



• Ruwbouw 
 
 

• Januari:  
levering stralings-
toestellen radiotherapie 
en levering losse 
materialen 
 

• 15 oktober:  
EERSTE PATIËNT 

Timing 

2018 

2014 - 2017 

 
2014 

 
2018 

• September 2015:  
start voltooiing en 
technieken 



HET ONTWERP 



Het Fundament: functioneel zorgconcept 
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SPECIALE PROGRAMMA’S 

SUPRA-REGIONAAL
Radiotherapie, Oncologie, …

NIET-UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN

UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN

O.K. LaboMBV



Het middel: Project –en OVERLEGstructuur 

Raad van Bestuur vzw Emmaüs 

Projectmanagement team nieuwbouw 

Operationele cellen Gebruikersgroepen 

Stuurgroep nieuwbouw 

•Zorg 
•Facilitair 
•Financiën 
•Overleg overheid 
•Communicatie 
•Aankoop 
•Technieken 
•… 

44 gebruikersgroepen 
•Diensten per kenletter 
•Medisch technische diensten 
•Ondersteunende functies en 

diensten 



Ontwerp in kader van de 
ZORG 



 de 1-persoons kamer (22,31m²) 



de 2-persoons kamer (33,81m²) 



C/D (30 b) 

GRONDPLAN niv. 2 
bezoek 

bedden  

dagzaal 

berging 

Hvp - gesprek 

dienstplaats / 

apotheek 

berging 

spoelruimte 

keuken 

parking karren   

 

personeelsruimte 

drs-kamer 

Voor beide diensten: 

• Badkamer/douche 

• Sanitair personeel/bezoek 

• Gespreksruimte 

 

Andere functie (variabel): bv 

slaaplabo; laison geriatrie; 

internaat familie; ???? 

 



OPERATIEKWARTIER 

DETAIL GRONDPLAN niv. 1 



Ontwerp in kader van de  
ZORG ONDERSTEUNING 



CIRCULATIE - LIFTEN 

DETAIL 

publiek 

transport 

bedden 



CSA 

DETAIL DIENST 
GRONDPLAN KELDER 

afwas 

inpak 

afwasmachines 

autoclaaf 



apotheek radiotherapie 

technieken ok, recovery,.. 

vestiaire schoonmaak 
hoteldienst linnen 

informatica archief 
fitness techn.dienst 

personeelsrestaurant 
ziekenhuiskeuken 

magazijnen CSA 

 

beddencentrale 

 

VLEKKENPLAN 
GRONDPLAN KELDER 

L    O    G    I    S    T    I    E    K    E           S    T    R    A    A    T  



Resultaat: Functioneel gebouw 

radiotherapy 

outpatient clinics 

day hospital 

ophthalmology, date treatment 

pathological anatomy 

operating theatres 
endoscopy 

meeting rooms 

maternity 

mkg 

social service, chapel, psst, … 

neonatal 

obstetrics wing 

D section 

mixed CD section 

D section 

inzo-medcare 

sleep laboratory 

PAAZ 

SP palliative 

informatics 

meetings 

a day nursing  
laboratory 

board, invoicing, etc 

rehabilitation 

cafeteria 

emergency 

medical imaging 

mixed CD section 

rehabilitation 

SP loco 

G division 

oncological and geriatric day hospital 

geriatric psychology department 

G division 

C division 

boardinghouse 

inzo-medcare 

hotel function 

C division 

accounting 

paediatric day hospital  

paediatrics 

technical service 

hydrotherapy 

pharmacy 

linen and supplies 

cleaning 

archive CSA 

surgery technique, mbv, emergency 
unloading, warehouse 

technical floor 

-01 

00 

01 

02 

03 

04 

05 

CAD, shell 

kitchen, staff rest quarters 

boardinghouse 

HRM 



DE BOUW 



Project methodologie bouw 

 Traditioneel ontwerp- en bouwproces 

  Hoe verder in het ontwerp- en bouwproces, hoe moeilijker wijzigingen doorvoeren 
wordt en hoe meer ze kosten 

  Bij elke introductie van een nieuwe ontwerp- of bouwpartner: informatieverlies  
 

 

 

 

 

 

 

  

 



Project methodologie bouw 

 Aanpak bij nieuwbouw AZ St Maarten 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



Project methodologie bouw 

 Alle documenten op één Common Data Platform  

  Ingericht o.b.v. normen 

  AZSTM guideline met alle definities, workflows en coördinaten keypartners 

  Introductie workshops om dit mee te delen aan ontwerpers en aannemers 
 
 

 

 

 

 

 

  

 



Project methodologie bouw 

 Alle ontwerpen via Building Information Modelling software (Revit) 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



Globaal zicht van het gebouw 



28 



29 



IoT 



Nieuwbouw en IoT (Internet of Things) 

• Permanente monitoring van 4500 punten voor opmaak stuuranalyses 

• Monitoring van flows: patiëntenstromen, goederenstromen, … 

 



Facilitaire en logistieke 
procesoptimalisatie 

Annelies Van Gaver 



 Aanleiding facilitair en logistiek optimalisatieproject 
 
• Uit analyse  in 2015 van alle facilitaire en logistieke processen bleek dat : 
  verschillende aanpak per dienst/departement/campus, verschillende 

 medewerkers doen een zelfde soort taak 
  behoefte aan een globale en uniforme werking over diensten en departementen heen 

 Te weinig innovatie en automatisatie in de werking van de ondersteunende diensten 
 Te weinig stuurinformatie 

 
• Wegwerken van knelpunten in de huidige werking op de werkvloer (inefficiënte 

taakverdeling, variabiliteit in aanbod en werkprocessen, campusverschillen,…) 
 

• Logistieke stromen dienen opnieuw uitgetekend te worden in een nieuw gebouw met 
wijziging in afstanden, liften,…  

 
• Nood aan het uittekenen van efficiënte, veilige, innovatieve en kwalitatieve dienstverlening 

vanuit de ondersteunende diensten in een nieuwe context met betere werkingsmiddelen met 
als doel betere opvolging en sturing van processen. 

 
 
 
 

 



Uniforme & efficiënte processen 

FELOZA: doelstellingen 

Facilitaire En Logistieke Ondersteuning van Ziekenhuis Afdelingen 

Duidelijke taakverdeling 

Innovatie en automatisatie 

Zorgmedewerkers focus op zorg voor patiënt 



Projectstructuur Feloza 

Externe projectleider (projectcoördinatie) 

Stuurgroep Feloza 
Projectsponser Fac directeur 

Projectleden: Verpl directeur, Interne en externe projectleiders, HRBP, ICT manager 

Interne projectleider 
facilitaire processen 

Interne projectleider 
logistieke processen 

Interne projectleider 
administrat. processen 

Werkgroepen: 
Uitleencentrale, 

Verbruiksmateriaal, 
Goederenvervoer, 

Schoonmaak, Linnen 

Werkgroepen: 
Zorglogistiek 

Patiëntenvervoer 

Werkgroepen 
Postbedeling 

Vergaderzalenbeheer 
Documentenbeheer 



Nulmeting 
Opzet en 

opvolging KPI 

Nameting 

Analyse 
huidige 
werking 

Ontwerp 
toekomstige 

werking 

Planning 
Volledige 

implementatie 

Q4 2015 

Pilootprojecten Opleiding 

Q3 2018 Q1 2019 2020 

Timing en aanpak 

Fase 4 

Check en bijsturen van 
processen 

Fase 1  

Bepalen visie 

Fase 2 

Voorbereiding op  
nieuwbouw & implementatie 

Fase 3 

Nieuwbouw 



Ondersteunende diensten en verpleegafdelingen werken samen volgens duidelijke afspraken en 
worden ondersteund door diverse software pakketten in de nieuwbouw 

Visie FELOZA 



Vernieuwde werking goederenvervoer 
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Berging 
 
 
 
 
 

Afdeling 
 
 
 

Dropzone 

Opmerking: scheiding van proper en vuil transport  

i-transport 

Principes goederenvervoer 
• Maximale consolidatie van goederenstromen naar 1 dropzone 

thv transportlift 
• Werken met koppelbare karren en elektrische trekkers 
• Belevering tot in alle bergingen / verpleegposten 

 
Werking Itransport:  
• Taak per taak (met groepage van vervoeren)  
• Dynamische planning: inspelen op urgente en ongeplande 

transporten 
• Permanent overzicht/beel van de activiteit van 

goederenvervoer. 
 

 



Vernieuwde werking schoonmaak 
Vernieuwde schoonmaakwerking en organisatie met een dynamisch planning en 
opvolgsysteem (i-transport) 

• taken worden doorgegeven en geregistreerd via een mobiel device  

• continu overzicht op de schoonmaakactiviteit gekoppeld aan KWS en afstemming met 
opnameplanning 

• sneller en efficiënter eindschoonmaakproces (incl beddenopmaak en kamer klaarmaken 
voor opname) 

• dynamisch systeem: dringende schoonmaakinterventies vanuit de organisatie naar de 
schoonmaak  



Vernieuwde werking linnendienst 

• Kant en klare linnenverzorgingskarren (incl incomateriaal)  

• Kledij-automaten  

• Digitaal vergaderbeheersysteem voor levering catering en onderhoud zalen 

 

 



Vernieuwde werking magazijn en aankoop 

• Magazijn: 

• Niet steriel magazijn en steriel magazijn 

• Opstart uitleencentrale (hulpmiddelen/toestellen): 

aanvraag, beheer, onderhoud en opvolging in Ultimo 

 

• Voorraden op de afdelingen: 

• Uniforme bergingen en vernieuwde werking kan/ban systeem 

• Nieuwe soort scanlabel 

• Scanning en aanvulling op alle zorgafdelingen door magazijn 

 

• Bestelproces: digitalisatie van het aanvraagproces 

 

 



Vernieuwde werking zorglogistiek, patiëntenvervoer 

• Zorgondersteunende logistiek: 

Centrale dienst die zorgmedewerkers maximaal  
ondersteunen bij maaltijdzorg en huishoudelijke 
taken op de afdeling 
werking cfr schoonmaakorganisatie 
met taakgeneratie en –opvolgsysteem.  

 

• Patiëntentransport: 

• Geprofessionaliseerd team voor patiëntentransport dat werkt met een 
dynamisch plan en opvolgsysteem voor patiëntentransport 

 

 



Nieuw ontwikkelde software: 
betere monitoring en sturing 

Nieuw hardware en toestellen 

Digitalisatie goederen- en patiëntenvervoer 

Schoonmaak plan- en opvolgsysteem 

Zorglogistiek plan- en opvolgsysteem 

Devices 

Scanners 

Elektrische trekkers 

Goede inplanting van facilitaire diensten in het gebouw 

Meerwaarde voor de facilitaire organisatie 



Hinderpalen en ondernomen acties  
bij project FELOZA  

GEMIS DRAAGVLAK 
BIJ # STAKEHOLDERS 

MOEIZAME OPSTART  
TAAKGENERATIE-
SYSTEEM GOEDEREN-
VERVOER 

BETROKKENHEID VERHOOGD 

STAP VOOR STAP TERUG 
OPGEBOUWD 



Implementatie en bijsturingen Feloza 

• Stuurgroep Feloza blijft bestaan en volgt de stand van zaken per stroom op. 
Acties en wijzigingen worden hier opgevolgd. 

• Tussentijdse afstemming met interne klanten/diensten  over dienstverlening 
vanuit de ondersteunende diensten: wat loopt goed, wat kan beter?  

• Acties uitwerken en terugkoppeling ondernomen acties naar afdelingen 

• Nulmeting: April – Mei 2019: via digitale bevraging van de tevredenheid van 
zorgafdelingen mbt ondersteunende dienstverlening en logistieke stromen. 

• Voorjaar 2020: nieuwe nameting 

 

 



Optimalisatie en innovatie 
medicatiedistributie 

Annelies Van Gaver 



Optimalisatie en innovatie medicatiedistributie 

• Uitdagingen :  

• Informatisering en processen 

• Snel wijzigende patiëntenpopulatie 

• Nieuwe wetgeving ziekenhuisapotheek, PIC/s, FMD 

• Lotopvolging tot op patiënt niveau 

• Snelle groei in de diversiteit geneesmiddelen en hun generieken 

• Accreditatie en kwaliteit 

• De eerste stappen :  

• EMV met hieraan gekoppeld centrale en individuele medicatiebedeling 

• Klinische validatie voorschriften door apotheker 

 



Doelstellingen medicatiedistributie 

• Zo maximaal mogelijk ondersteuning verpleegkundigen, cfr Feloza filosofie  

• Minimale last voor verpleegdienst om ontbrekende medicatie te zoeken 

• Medicatie moet snel ter plaatse zijn 

• Juiste medicatietherapie op het juiste toedieningsmoment en geïntegreerde controle.  

• Nieuwe voorschriften en nieuwe patiënten zo snel als mogelijk hun medicatie effectief 
beschikbaar hebben 

• Minimaliseren administratie- en retourlast 

• Vervaldatum en lotnummer opvolging 

• Intuïtief systeem, beperkte opleiding 

• Correcte aanrekening 
 

 



Medicatiedistributie proces 

Medicatiedistributie in de apotheek 

1) Geautomatiseerde opslag en scanning FMD 

2) In house UD productie 

3) Opslag in KanBan hoeveelheden 

4) Warehouse management system 



Medicatiedistributie proces 

Klaarzetten medicatie in de apotheek 

• Scanner geassisteerde bulk-picking : 

 -> voor aanvulling medicatiekasten afdelingen 

• Detailpicking medicatie (op naam van patiënt) 

 -> ondersteund door robot, via drop to light 

• Controle door scanning doorheen heel het proces 
 

Transport van medicatie 

• Buizenpost voor snelle belevering aan de afdeling: individuele medicatie 

 en dringende zaken  

• Kar met medicatie via i-transport (feloza) naar  afdeling 

• Aanvullen medicatie kasten 1 à 2 keer per week door apotheek 
 

 



Medicatiedistributie proces 

Medicatiedistributie verpleegafdeling 

• Decentrale semi automatische medicatiekasten met pick to light 

• Rechtstreekse real-time koppeling met EMV 

• Controlescanning bij picking 

• Medicatie in unit dose 

• Picken per toedieningsronde 

• Medicatieronde op afdeling met medicatiekarren, ondersteund door 
EMV 

• Ambitie in 2020 - 2021: bedside scanning 

• Voor de diensten OK/IZ/ 

Verloskwartier en dagziekenhuis: 

  VANAS kasten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medicatiedistributie proces op OK 

OK 

• Semi automatische medicatie kasten 

• Anesthesie karren gekoppeld aan centrale semi-automatische 
medicatiekast, badge controlled 

• Integratie met OR-line en Endo-line 

• Werken met case carts per type ingreep 

• Scanning implantaten en medisch invasieve hulpmiddelen 

 

 



Hinderpalen en ondernomen acties  
bij project medicatiedistributie 

KENNIS BIJ 
ZORGPERSONEEL 

CHANGE PROCES 

MEIDICATIESTOCKS 

NOODMEDICATIE  

OPLEIDINGEN, TRAINING ON THE 
JOB, SPOC APOTHEKERS 

OVERLEGMOMENTEN, 
BIJSTURINGEN, 
RONDGANGEN 

OPTIMALISATIES, AANPASSINGEN 
STOCK IFV VERBRUIK EN PATHOLOGIE 

CENTRALE NOODKAST 



Ervaringen  
van de zorgverleners 

 en de klanten/patiënten 

Patrick Nieulandt 



Hoge verwachtingen! 
 





(beste) Vanille ijs – (beste) Olijfolie – (beste) Fleur de sel  

(Suikers – Vetten – Zout) 

foodnessgracious.com 



Holidays are great – but at some point we all want to go home. Is that 
because we’ve hit the ‘bliss point’? By Seb Murray, 5 April 2019, www.bbc.com 



AZ Sint-Maarten is great – but at some point we all want to go home. 
Is that because we’ve hit the ‘bliss point’? 



Patiënt 

(Zorg)Medewerkers 

Processen Gebouw 

“De actoren” 



Patiënt 

Het bouwproject 

Iteratie 2008 - … 



Patiënt 

Integratie medewerkers en 
nieuwe processen 



Patiënt 

De exploitatie= 
Alle actoren! 



De bredere context 

Woonzorg-
centra 

Thuiszorg 

Scholen 

… 

Huisartsen-
wachtpost 

Emmaüs 



De voorbereiding: 
integratie van 

medewerkers en opstart 
processen 



Coördinatieteam 
integratie 

Stuurgroep  

nieuwbouw 

Ontwerp & 
bouw  

2008-2018 

Integratie  

2014-
2018 

Inhuizing / 
verhuis  

2015-2018 

Uitrusting   
2015-2019 

 Focus op medewerkers 
en processen 



Voor 
IEDEREEN 

nieuwe 
omgeving 

nieuwe 
technologie 

nieuwe 
afspraken 

en 
gewoonten 

nieuwe 
buren 

nieuwe 
schaal-
grootte 

Onze weg naar de 
nieuwbouw betekende… 



Onze weg naar de 
nieuwbouw betekende  
ons voorbereiden op een… 



Voor 
VELEN 

nieuwe 
collega’s 

andere 
patiënten 
doelgroep 

andere 
opdrachten 

Onze weg naar de 
nieuwbouw betekende ook… 



Het integratietraject van de teams 

• De juiste man/vrouw op de juiste plaats 

• Leidinggevenden reeds toegewezen eind 2016 

• Nieuw samengestelde teams één jaar op voorhand gekend 

• Mét bevraging van de medewerker: 3 voorkeuren (93%) 

• Toewijzingstraject: OSKAR “meegenomen” 

• Openheid 

• Samenwerken 

• Kwaliteit 

• Ambitie 

• Respect 

• Teamdiagnose – teambegeleiding op maat 

• Opleidingen: dé grote uitdaging 

ons DNA 



Een 
KANS 

deel van 
een uniek 
moment 

functionele 
nieuwbouw 

gloednieuwe 
zorg-

omgeving 

Optimali-
seren van 
processen 

Onze weg naar de 
nieuwbouw betekende … 



Onze weg naar de 
nieuwbouw vraagt tijd  … 

Een 
UITDAGING 

Met velen 

Samen 
nadenken 

over “Hoe” 



Integratie: individu & teamfocus 

Vorming visie en strategie 

Wijziging processen en structuren 

Tijdslijn integratieproject nieuwbouw 

2014 2015 2016 2017 2018 



Krachtlijnen 

1. Wijzigen wat nodig is ifv efficiëntieverbetering 

2. Maximale voorbereiding op  gewijzigde processen binnen de dienst en  
tussen diensten 

3. Nieuwe middelen en technologieën worden tijdig eigengemaakt, zo 
mogelijk nog in de huidige campussen 

4. Wijziging inzet van team & individu grondig voorbereiden in samenspraak 
met de leidinggevende, individuele medewerker / het team 

5. Iedereen heeft een rol op weg naar het nieuwbouwziekenhuis 



Integratie: aanpak in 2 fasen 

FASE 1 : hoe gaan we werken? 
 
 

FASE 2 : van ‘hoe’ naar effectieve nieuwe werking 
in de nieuwbouw 
 

• Organisatie: Welke patiënt op welke afdeling? 
Welke diensten zijn er in de organisatie? 

• Processen: 
• Gewijzigde processen tussen diensten 
• Gewijzigde processen binnen de dienst 

• Medewerkers: 
• Welke medewerker in welke dienst? 

•   
 

 

• Organisatie: effectieve organisatiestructuur 
 
• Processen: Effectieve wijziging zorg- en 

dienstprocessen 
• Medewerkers: 

• effectieve toewijzing van medewerkers aan 
diensten 

• begeleiding van elke medewerker en elk 
team naar de nieuwbouw 

 

2014 2015 2016 2017 2018 



Zorg voor de medewerker: een centrale focus 

• Parkeergebouw – 260/370 staanplaatsen voor 
fietsen van medewerkers - oplaadpunten 

• Nieuwe arbeidskledij (ook voor studenten) 

• Badgegestuurd (liften, kleedkastjes, …) 

• Faciliteiten om (fiets)kledij te drogen 

• Ruime douchecapaciteit 

• Personeelsrestaurant met aanbod buiten de 
openingsuren 

• Internaat voor wachtdiensten 

• M-desk 

• Fitnesscentrum 

• Leercentrum (“skillslab”) 

 

 

 



Patiënt 

“Managing expectations” 

Onze weg naar de nieuwbouw  
betekende ook… 



“Managing expectations” 

 

 

• Maak geen veronderstellingen, check en dubbelcheck of… 

• …de leidinggevenden/teams weten wat we van hen verwachten? 

• …de leidinggevenden/teams weten wat ze van ons kunnen verwachten? 

• Communiceer, communiceer, communiceer… 

• … met iedereen op een frequente basis, 

• … bij de start, bij mijlpalen, rond de deadlines, rond bijsturingen… 

• … om status op te volgen, risico’s en blokkerende factoren te capteren. 

• Evalueer continu… 

• … of de verwachtingen realistisch en haalbaar zijn? 

• … de balans tussen de noden van de organisatie en de mogelijkheden van de 
leidinggevende, het team.  



 

 

"The proof of 
the pudding 

is in the 
eating." 



De praktijk (na verhuis): 
het resultaat voor de 

zorgverleners en de klant/patiënt 



De eerste dagen, weken en maanden 

“Bel 4490” “De visie” 



De eerste dagen, weken en maanden 

• Zeer vlotte verhuis. 

• Tijdens verhuis en eerste weken centraal helpdesknummer 

“Zeer kort op de bal”. 

Te vroeg losgelaten? 

• Verhuis net voor winterpiek. 

• Geanticipeerd met extra personeelsmiddelen. 

• Wekelijkse opvolging directie “openstaande” punten. Nieuwsbrief! 

• Systematische bijsturing processen 

• Inhoudelijk 

• Capaciteit 

• … 

• Planning (tevredenheids)meting in meer stabiele context… 

 



Evaluatie na 7 maanden 

• Betere werkomstandigheden? 
 

• Wordt de zorg ontzorgd? 
 

• Ervaring van comfort en ruimte door de patiënt? 
 

• Verhoging kwaliteit en patiëntveiligheid? 
 



Betere werkomstandigheden? 
 Quotes 



Betere werkomstandigheden? 
 

• Artsen zijn zeer tevreden. 

• Infrastructuur, technologie. 

• Kritiek is eerder een uitzondering. 

• Verpleegkundigen, paramedici: 

• Globaal tevreden met infrastructuur en 
medewerkersfaciliteiten. 

• Technologie ondersteunt zeker het 
zorgproces. 

 

 

• Grotere afhankelijkheid van technologie, 
software.  

• Efficiëntiewinst in de processen vs. 
verlies “sociale contacten”. 

• Gewijzigde infrastructuur onderschat. 

• Oude gewoontes – campusverschillen. 

 

Check: 

 

 

Act: 

• Oude gewoontes nog steeds leren loslaten. 

• Rondgangen door directie met gestructureerde vragenlijst. 

• Vasthouden aan visie maar ruimte creëren voor “maatwerk”. 

• Inzetten op (bredere) samenhorigheid. 



Ontzorgen van de zorg – het FELOZA project? 

Quotes 



Ontzorgen van de zorg – het FELOZA project? 

• Grotere afhankelijkheid van technologie, 
software.  

• Poolsysteem logistiek, administratie: 

Bewaken eigenaarschap. 

Gevaar hokjesdenken. 

 

• Stijgende tevredenheid na elke 
bijsturing van een FELOZA-proces. 

 Meetbaar (bv iTransport) 

• Nieuwe medewerkers zijn snel mee. 

• Uniformisering van ondersteuning. 

• Meer tijd voor zorg is kwantificeerbaar. 

Check: 

Act: 

• Service level verder evalueren.  

• Persoonlijke aanpak: FAC directie op overleg zorgclusters. 

• Blijven managen van verwachtingen. 

• Verdere uitbouw redundantie in digitale processen. 

• Verder oppuntstellen noodprocedures “uitval” ICT 

  of geplande interventie  

 



Veel comfort en ruimte voor de patiënt? 
Quotes 





Veel comfort en ruimte voor de patiënt? 

• Infrastructuur en technologie niet steeds 
aangepast aan doelgroep (bv 
afstandsbediening TV). 

 

• Positieve reacties infrastructuur, ook op 
sociale media. 

Check: 

Act: 

- Bijsturing technologie ifv de doelgroep waar mogelijk. 

- Structurele tevredenheidsmeting. 

- Mbt voeding reeds gepland. 



Verhogen kwaliteit en patiëntveiligheid? 

Quotes 



Verhogen kwaliteit en patiëntveiligheid? 

• Alle functionaliteiten nieuwe technologie 
niet ten volle gebruikt. Ondanks initiële 
opleiding. 

• Automatische piloot tijdelijk 
“uitgeschakeld”. 

• Technologie ondersteunt 
patiëntveiligheid (bv dwaaldetectie). 

• Garantie dat verpleegkundigen de dienst 
niet moeten verlaten (buizenpost, 
ondersteunende diensten). 

 

Check: 

 

 

Act: 

- Voldoende tijd geven om te wennen aan de nieuwe werkomgeving. 

- Herhaling opleidingen. 



Voorlopige “scores” 



Patiënt 

“Managing expectations” 

Werken in de nieuwbouw 
 betekent nog steeds… 

 

• Bijkomende   “dimensie patiënt” 

• Nog steeds oude gewoonten loslaten. 

• Nieuwe processen “volhouden”. 

• Nieuwe processen bijsturen alsnodig. 

• Score op basis van (huidige) context. 





 

Bliss point <> View point 

“Kweker” “Consument” 



Voorlopige beoordeling vanuit de 
zorgverlener en patiënt 

Betere werkomstandigheden 
 

Ontzorgen van de zorg 
 

Comfort en ruimte voor de patiënt 
 

 Verhoging kwaliteit en patiëntveiligheid 
 





 

 

Klaar voor de toekomst! 



Focus op zorg 
voor de patiënt 

Aantrekkelijke 
werkgever 

Uitbreiding 
zorgaanbod 

Aangename 
werkomgeving 



Verder inzetten op… 

• Lean principes binnen eigen dienst 

• Iteratie zorg – ondersteunende diensten 

• Patiëntenparticipatie 

• Intense(re) samenwerking scholen 

• Intense(re) samenwerking WZC 

• Intense(re) samenwerking eerste lijn 

• Samenwerking binnen het BRIANT 
zorgnetwerk 

• Bonheiden - Imeldaziekenhuis 

• Lier – Heilig Hartziekenhuis 

• Mechelen – AZ Sint-Maarten 

• Vilvoorde – AZ Jan Portaels 



Slotconclusies 



Slotconclusies 
• Sterke meerwaarde van het project:  

• samenwerken met de corebusiness,  

• werken over de departementen heen, 

• verwachtingen uitspreken en samen nadenken over oplossingen (bouw, 
proces of mens),  

• expertise uitbouwen. 

 

• Service level vanuit ondersteunende diensten verhogen. 

• Professionaliseren van dienstverlening (oa patiëntenvervoer). 

• Zorgmedewerker kan focussen op zorg. 

• Change van ondersteunende diensten naar partners van de zorg. 



“Bedankt” 

Krachten bundelen  
voor optimale 
zorgondersteuning 


