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Onze Lieve Vrouw van Lourdes 
Ziekenhuis Waregem

➢ Acuut regionaal ziekenhuis 

➢ 264 erkende bedden 

➢ Alle medische disciplines, 

behalve neuro- en cardiochirurgie







➢ Op 28 juni 2017 ontving het OLV van Lourdes ziekenhuis het 

NIAZ Qmentum kwaliteitslabel.

➢ Heraccreditering Qualicor mei 2022

NIAZ - Qualicor



Collectieve ambitie



Lean

➢ Definitie volgens J. Liker:

“An organizational wide management system 

with focus on total customer satisfaction

in an evolutionary environment of 

teamwork and improvement” (Liker, 2004)



Wat is de gelijkenis?



Wat zijn verspillingen?
Patiënt dagelijks bedbad geven

Taak uitvoeren omdat ooit zo gevraagd

Catering niet annuleren

Wachten op arts voor 

ontslag

Wachten aan telefoon 

voor 

maken afspraak

Onlogische opbouw infra of 

opstelling toestellen/ 

materiaal

Geen buizenpost

Teveel voorraad op afdeling

(vb. medicijnen, drukwerk, attesten)

20% van tijd in zorg = beweging

Foute medicatie toedienen 

(5 dozen ipv 5 capsules)

Foute telefoonnummers op 

intranet

Basistaken door zorgkundigen

Hoofdverpleegkundige doet admin inschrijving

Driedubbele controles

Zoeken naar dossiers/informatie

Dubbel vragen/registreren

Automatische print-outs naar alle VP’s



Lean in OLVW

Antierens A. et al. The Lean Maturity Tool for Health Care (Lean-MaTH): 
A development and validation study. (Unpublished)



Lean in OLVW



Lean in OLVW

➢ Principe 10:

➢ Creëer een sterke en stabiele cultuur waarin de kernwaarden breed 

verspreid zijn in de organisatie en waar er ook naar geleefd wordt.

➢ Train individuen en teams om te werken binnen de filosofie van de 

organisatie om uitzonderlijke resultaten te behalen, met een goede balans 

tussen teamwerk en excellent individueel werk.

➢ Maak gebruik van cross functionele teams om de kwaliteit en de 

productiviteit te verhogen en verbeter de flow door problemen op te lossen.

➢ Stop nooit met het aanleren van individuen om samen te werken als een 

team naar gemeenschappelijke doelstellingen. 

Teamwork is iets wat geleerd moet worden.





HR-cyclus met focus op 
onboarding en VTO

Fien De Smet

Diensthoofd HR & payroll



Lean in HR

2 belangrijke doelstellingen:

• Draagvlak ontwikkelen voor een cultuur waar 
ondernemend gedrag wordt gestimuleerd en 
continue gestreefd wordt naar het optimaliseren 
van processen in lijn met onze collectieve ambitie 
en strategische doelstellingen

• Zelf het goede voorbeeld tonen. 
Lean in HR-processen integreren.



Lean-Cultuur

Fien De Smet

Diensthoofd HR & payroll



Collectieve ambitie en kernwaarden als voorwaarde



HR-cyclus 



Leiderschap



Talent Incubator
• Verbeterproject laten uitwerken door medewerkers zelf

• Ondernemend gedrag stimuleren

• 20% vrijgesteld voor +/- 6 maand

• Onder begeleiding van meter/peter

• Extra vormingen: Lean, project, … 

• 6 Lopende projecten:
• Werking mobiele equipe
• Zorgtraject oncologische patiënt
• Flow medicatie in het OK
• Doorstroombeleid
• Hertriage op spoed
• Comfort room/stille ruimte A-dienst



Lean in HR processen

Fien De Smet

Diensthoofd HR & payroll



Lean = was en is een noodzaak…

Hectisch 
• Verschillende contactpersonen 
• Onduidelijke procedures
• Verschillende procedures Zorg / Niet-Zorg
• Veel administratie (papierflow)
• Lange goedkeuringsflow
• Hoge kans op fouten
• Ongelijkheid
• Transparantie
• …

Overladen
• Groot aantal verschillende actoren
• Hoog aantal (verschillende) verwachtingen 

(individu / functie / dienst / departement)
• Veel wetswijzigingen
• …
• …

+/- 350 stagiairs



Hectisch 
• Verschillende procedures Zorg / Niet-Zorg
• Verschillende contactpersonen 
• Onduidelijke procedures
• Veel administratie (papierflow) - dubbel
• Lange goedkeuringsflow
• Gebrek aan transparantie
• Kans op fouten
• …



+ begeleiding nieuwe medewerkers / vormingsbeleid in zorgdepartement



= 4 FTE



HR-cyclus 



Waardecreatie in HR-processen
Hoe?

• Gestandaardiseerd en toch flexibel
• Met aandacht voor ‘eigenheid’
• Continu verbeteren
• Aandacht besteden aan die processen die 

waarde toevoegen aan de HR-cyclus
• Streven naar ‘beter’
• Evalueren en borgen

➔ blijven aandacht hebben voor onze kernwaarde 
‘persoonlijk’



Processen analyseren en durven in vraag stellen

Vragen van 
actoren

Tevredenheid 
van actoren



Wat zijn HR-verspillingen?



Onboarding

Fien De Smet

Diensthoofd HR & payroll





Waarom aandacht voor een goed onthaal?

➔ Onthaal voor en door iedereen

➔ Ook voor stagiairs, vrijwilligers,   
jobstudenten, artsen

➔ Kernwaarde Persoonlijk 

• Verkleint de kans dat nieuwkomers snel weer vertrekken 

• Snellere integratie van nieuwkomers

• Wegnemen van onzekerheden bij nieuwkomer

• Zicht op verwachtingen: Collectieve ambitie, kernwaarden, functieprofiel,… 

• Dienst beperkt belasten met algemene en administratieve zaken bij onboarding



Onboarding





Inscholing



Vorming – Training - Ontwikkeling

Sylva Vroman

Vormings- en begeleidingscoördinator





Vorming
eBlox HR

• Learning Management System van SD Worx

• Koppeling mogelijk met externe pakketten
o AssessmentQ - Televic

o RQI - Laerdal

o Accu Chek - Roche

• Terugvragen van onkosten 
o Vorming (inschrijvingsgeld, parking, …)

o Fietsvergoeding

o Verplaatsingskosten

→ Terugbetaling via Loon



Vorming

eBlox HR

eBlox HR.mp4


Vorming
Lean > Vormingsaanvragen

2016
• Lange goedkeuringsflow

o Diensthoofd
o Opleidingscoördinator
o Departementshoofd
o Algemeen directeur

• Papier/Kopieerwerk
o Kopie van aanvraag bezorgen aan 

➢ Boekhouding 
➢ Medewerker
➢ Opleidingscoördinator 

o Kopie attest in personeelsdossier
• Inschrijvingsgeld via diensthoofd 

Boekhouding
o Envelopje

• Eigenaarschap bij Personeelsdienst

2021
• Korte goedkeuringsflow

o Diensthoofd
o Vormings- en 

begeleidingscoördinator

• Digitaal
o Medewerker laadt attest op in 

eBlox HR > Koppeling aan 
personeelsdossier

• Inschrijvingsgeld terugvragen via 
eBlox HR
o Uitbetaling via loon

• Eigenaarschap bij medewerker

Vs



AssessmentQ

Hoge nood aan vorming (accreditatieproces)

• Hoog aantal vormingsuren
• Medewerkers ziekenhuisbreed bereiken
• Opvolging



AssessmentQ

Waarom e-learning?

• Actieve rol in het leerproces
• Interactief 
• Tijdswinst
• Meer kosteneffectiviteit
• Verhoging van kwaliteit en snelheid van 

informatie
• Mogelijkheid om van thuis in te vullen
• Informeren in urgente situaties



AssessmentQ
Waarom e-learning?
Ebbinghaus : vergeetcurve

Hermann Ebbinghaus (January 24, 1850 – February 26, 1909) was a German psychologist who pioneered the experimental study of memory, 

and is known for his discovery of the forgetting curve and the spacing effect. He was also the first person to describe the learning curve. 

(Wikipedia)



AssessmentQ
Waarom e-learning?
Daarom moeten we regelmatig evalueren, testen, oefenen, …

Summatieve 
evaluatie:
toetsen

Formatieve
evaluatie:
oefenen



AssessmentQ

Waarom e-learning?

Gecombineerd met (George) Miller’s Law:

The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information

• Informatie moet in kleine hoeveelheden

• en netjes over de tijd verspreid aangeboden worden

• in “chunks” (logische kleine units/modules).



AssessmentQ
Waarom e-learning?
Beste aanpak: regelmatige, kleine e-learnings

Zo blijft de vergeetcurve hoog!



AssessmentQ

Waarom e-learning?
Recent onderzoek bewijst

Dat evalueren en examineren veel voordelen bieden, 

waarvan dit het belangrijkste is : 

“Testing effect”

= de test of het examen zelf heeft een grote en positieve invloed

op het leren en verankeren van kennis en vaardigheden.

Kim Dirkx (2018, 2019), Roediger e.a. (2011), Carrier and Pashler (1992)



AssessmentQ
Opmaak e-learnings binnen het O.L.V.W.

• Vormingsplan
o Afwisseling klassikaal ↔ e-learning

➢Variatie

➢ Testing effect



AssessmentQ
Opmaak e-learnings binnen het O.L.V.W.

• Klassikaal – Kwaliteitsdagen
oWerk-privébalans

oBeweging

o Spelvorm (vb. Cluedo, Trivial Persuit, …)

oHalve dag

oMeerdere topics



AssessmentQ
Opmaak e-learnings binnen het O.L.V.W. 

Samenwerking tussen vormings- en begeleidingscoördinator en 
(interne) expert

• A.d.h.v. sjabloon
o Inleiding

o Soort vraagstelling
➢ Overzicht verschillende vraagmogelijkheden worden steeds meegestuurd

o Vraag

o Antwoordmogelijkheden 
➢ Zowel juiste als foutieve antwoorden

o Feedback

o Eventuele bijlages, afbeeldingen, PPT of filmpjes

• Uitgewerkte module wordt steeds nagekeken door expert alvorens 
deze wordt uitgestuurd



AssessmentQ
Opmaak e-learnings binnen het O.L.V.W.

Aanbod vanuit Televic
o EduQare Community Content Channel

➢Modules door Televic opgemaakt en beheerd

➢ Specifiek voor de zorg

➢Bij interesse worden deze in de persoonlijke channel geplaatst

→ Kunnen aangepast worden 

• Eigen opgemaakte e-learnings
o 60 e-learnings



AssessmentQ



AssessmentQ
Informatiepagina – gecombineerd met afbeelding



AssessmentQ
Informatiepagina – gecombineerd met film



AssessmentQ
Meerkeuzematrix



AssessmentQ
Verticaal ordenen



RQI – Laerdal BLS/PLS 



Accu Chek - Roche 



Patiënt Educatie Punt

Sylva Vroman

Vormings- en begeleidingscoördinator



Wat?

• Patiënten just-in-time informeren over hun ingreep, 
onderzoek of behandeling

• Interactief
o Niet alleen lezen en kijken

o Samenvattende vragen

• Via mail en/of SMS

• Kwaliteit van patiënteninformatie en                                            
–educatie verbeteren

• AssessmentQ is de motor

Patiënt Educatie Punt (PEP)



Waarom?

• Belangrijke rol van patiëntenparticipatie

• Evidentie rond de positieve impact op patiënten die 
beter geïnformeerd en meer betrokken zijn *
o Reductie van de negatieve gevolgen van 

gezondheidsproblemen op de levenskwaliteit

o Betere therapietrouwheid

o Hogere patiëntentevredenheid

o Verbeterde effectiviteit van de zorg

Patiënt Educatie Punt (PEP)

* Schoonacker, M. 2007



Uitwerking

AssessmentQ
• Alle functionaliteiten toepasbaar

• Toevoegen van afbeeldingen en filmpjes mogelijk

Opmaak
• Aanzet wordt gegeven door de vormings- en 

begeleidingscoördinator

• Artsen krijgen auteursrechten voor de verdere uitwerking van hun 
PEP

• Finishing touch wordt gelegd door de vormings- en 
begeleidingscoördinator

Patiënt Educatie Punt (PEP)



PEP in het OLVW

• Uitgerolde PEP-modules

Dr. Christopher Lange  Dr. Wouter Sioen

Gespecialiseerd in bariatrische chirurgie Gespecialiseerd in heup- en handchirurgie

Patiënt Educatie Punt (PEP)

• Gastric bypass
• Sleeve gastrectomie

• Totale heupprothese



PEP in het OLVW

Gastric bypass & Sleeve gastrectomie

Patiënt Educatie Punt (PEP)



PEP in het OLVW

Gastric bypass & Sleeve gastrectomie

Patiënt Educatie Punt (PEP)



PEP in het OLVW

Gastric bypass & Sleeve gastrectomie

Patiënt Educatie Punt (PEP)

Patiëntenparticipatie



PEP in het OLVW

Totale heupprothese

Patiënt Educatie Punt (PEP)



PEP in het OLVW
Totale heupprothese

Integratie van de Hoosschaal

• Bevraging specifiek voor 

heuppatiënten

• Bevraagt naar 
o Symptomen
o Stijfheid
o Pijn
o Functioneren in het dagelijks leven
o Functioneren in vrije tijd en sport
o Kwaliteit van leven

• Wordt bevraagd 2 weken vooraf, 1 maand nadien, 3 maand nadien en 1 jaar nadien

→ Prems en Proms

Patiënt Educatie Punt (PEP)



PEP in het OLVW
• PEP-module in afronding

Onco@home
o Toenemend aantal oncopatiënten
o Reductie wachttijd start chemotherapie
o Vooraf aan chemotherapie

➢ Bloedafname
➢ Symptoomlastbevraging
➢ Verpleegkundige bevraging

o Bij negatieve resultaten dienen patiënten
niet onnodig naar het ziekenhuis

• Gesteund door Kom op tegen Kanker

Patiënt Educatie Punt (PEP)



Patiënt Educatie Punt (PEP)
PEP in het OLVW

• PEP-module in uitwerking

Welkom kleintje

Informeren van toekomstige ouders op vaste tijdstippen, volledig  

afgestemd op het verloop van de zwangerschap



Patiënt Educatie Punt (PEP)
PEP in het OLVW

• PEP-module in uitwerking

Welkom kleintje

Informeren van toekomstige ouders op vaste tijdstippen, volledig  

afgestemd op het verloop van de zwangerschap

12 weken

20 weken

28 weken

34 weken

36 weken



Inschrijfportaal

• Eenvoudige tool

• Noodzakelijke gegevens patiënt:
➢E-mailadres

➢Telefoonnummer

➢Rijksregisternummer

➢Voor- en familienaam

➢Geboortedatum

➢Type ingreep

➢Datum van ingreep

➢Keuze e-mails en/of SMS

Patiënt Educatie Punt (PEP)



E-mail en/of SMS met directe link

• Geen login nodig

• Toch persoonlijk

• Alles in logs

Patiënt Educatie Punt (PEP)



Opvolging

• In PEP & AssessmentQ
➢Uitgestuurde mails

➢Voortgang modules

➢Percentage

Patiënt Educatie Punt (PEP)



Lean > praktische tools toepassen

Lean = 
managementsysteem vanuit 

het continu verbeteren van de zorgprocessen 
én de processen rond de zorg 

met positieve impact op patiënt én medewerker

HR in lean

Dries.Myny@ziekenhuiswaregem.be

Fien.DeSmet@ziekenhuiswaregem.be

Sylva.Vroman@ziekenhuiswaregem.be
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