
 Sophie HEYVAERT

• Diensthoofd

• Onthaal, Inschrijvingen en
Opnameplanning 

 Patrick DE PELSENEER

• Teamverantwoordelijke
Onthaal Campus 
Geraardsbergen

OPTIMALISATIE VAN ADMINISTRATIEVE PROCES VOLGENS LEAN-METHODIEK 
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Eén werkvloer, twee personeelsstatuten

A.S.Z.

 Verpleegafdelingen 

 Ondersteunende diensten

 Administratieve diensten  

VZW MSSZ 

 Artsen 

 Medisch technische diensten

 Consultatiediensten 

 Eigen administratieve diensten

✓ Zelfde afspraken m.b.t. kwaliteit en veiligheid binnen de 
zorg en op de werkvloer 

✓ Verschillende arbeidsreglementen en personeelsstatuten 



VOORSTELLING A.S.Z. 

Autonome 
verzorgingsinstelling Twee entiteiten Drie campussen

2000 medewerkers 
& artsen 

568 erkende bedden Kwaliteitslabel 



Campus Aalst 

- Acuut ziekenhuis

- 344 bedden

- Alle basisdiensten incl. 
meer gespecialiseerde 
diensten: radiotherapie, 
pediatrie, NMR, spoed 
en MUG, enz..

Campus 
Geraardsbergen 

- Acuut ziekenhuis

- 160 bedden

- Alle basisdiensten incl. 
spoed en MUG 

Campus Wetteren 

- Subacuut ziekenhuis 

- 64 bedden 



Aalst 

Inschrijvingen, Onthaal en 
opnameplanning

28 FTE

- Spoed 24/24 – 7/7

Geraardsbergen 

Inschrijvingen, Onthaal 
en opnameplanning

12 FTE

- Spoed 10-20,30 – 7/7

Wetteren 

Inschrijvingen, Onthaal 
en opnameplanning

8 FTE
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ONZE MISSIE

Het ASZ staat voor

 maatschappelijk verantwoorde, veilige en 
innovatieve gezondheidszorg 

 voor de patiënt

 en in overleg met zijn zorgpartners



ONZE WAARDEN



• Absolute klantentevredenheid 

• Fiere en gemotiveerde werknemers die 
samenwerken in een aangename werksfeer 

• Tevreden zorgpartners 

• Uitmuntende, kwalitatieve, innovatieve en 
patiëntgestuurde zorg 

• Supra-regionale erkenning en 
samenwerking 

• Professionele bedrijfsvoering met duurzaam 
en dynamisch ondernemerschap

Strategie A.S.Z.



|

Maximaliseren van het ondertekenen van de opnameformulieren door 
de patiënt.

❑ Tot stand gekomen binnen opleiding ambassadeur Lean Methodiek.

❑ Trapsgewijze uitrol in samenspraak met betrokken diensten volgens 
PDCA – cyclus.



|

Patiënt wordt 
opgenomen.

Geplande opname.

Opnameformulier 
wordt getekend bij 

opname.

Niet-geplande 
opname.

e

Opname via spoed.

Opnameformulier 
wordt niet getekend 

bij opname.

Opname via 
consultatie.

Opnameformulier 
wordt getekend bij 

opname.

Opnameformulier 
wordt nietgetekend

bij opname.
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AS    IT    WAS 

✓ Het niet-tekenen impliceert een grote financiële impact voor het A.S.Z.

✓ Patiënt wordt niet geïnformeerd over de kostprijs van opname.

✓ Patiënt heeft geen inspraak over de kamerkeuze.

✓ De hospitalisatieverzekering van de opname wordt niet correct geregistreerd.
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AS    IT    WAS 

2022/Maand Aantal verblijvende 
opnames

Via spoed (niet getekend) % via spoed

Januari 1.899 1.048 55 %

Februari 1.752 840 48 %

Maart 2.093 998 47 %

April 1.803 883 48 %
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AS    IT    WAS 

2022/Maand Via spoed (niet getekend) Eénpersoonskamer Meerpersoons-kamer

Januari 1.048 98 950

Februari 840 80 760

Maart 998 93 905

April 883 82 801
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AS    IT    WAS 

Kamer Totaal NG 2022 Verlies forfait Verlies ereloon

Eenpersoonskamer 353 Dagforfait
353*60*#ligdagen:

Accommodatie-forfait
353*7,25 €*#ligdagen

353*150% 
ereloonsupplement

Meerpersoons-kamer 3.416 Accommodatie-forfait
3416* 7,25 € * 
#ligdagen



|

AS    IT    WAS 

✓ Vanuit onthaal wordt een uitnodiging gericht naar de patiënt om kamerkeuze te tekenen.

✓ Schrijven geraakt niet tijdig bij de patiënt.

✓ Slechts 15-20%  meldt zich aan ter ondertekening.

✓ Patiënt wordt niet geïnformeerd over de kostprijs bij opstart opname.

✓ Patiënt heeft niet altijd inspraak over de kamerkeuze.

✓ De hospitalisatieverzekering van de opname wordt niet correct geregistreerd wanneer de patiënt zich niet meldt.
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AS    IT    IS 
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AS    IT    IS 

✓ Inschrijvingsmedewerker bezoekt kamer tijdens overlapping van uurrooster de patiënt waarbij geen kamerkeuze is geregistreerd.

✓ Patiënt wordt geïnformeerd over de kostprijs van opname.

✓ Patiënt heeft inspraak over de kamerkeuze.

✓ De hospitalisatieverzekering van de opname wordt correct geregistreerd.
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AS    IT    IS 

Actie Morgenshift Morgen- en avondshift Morgen- en avondshift Avondshift

6.30 12.30 14.30 20.30

Printen overzicht niet-

getekende kamerkeuzes X

Bezoeken patiënt op 

kamer voor nodige 

formaliteiten

X

Verwerking in NPADM

X
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AS    IT    IS 

2022/Maand Aantal verblijvende 
opnames

Via spoed (niet getekend) % via spoed

Juni 2.051 1.040 51 %

Juli 1.835 1.020 56 %

Augustus 1.913 1.070 56 %

September 2.025 1.039 51 %
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AS    IT    IS 
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HOW    IT    WILL    BE 
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HOW    IT    WILL    BE 

✓ Werkgroep spoed (Aalst en Geraardsberg) opgestart, waarin procedure wordt uitgewerkt

✓ Digitale opnameformulieren in behandeling.

✓ Patiënt wordt indien mogelijk op spoed geïnformeerd over de kostprijs van opname.

✓ Patiënt heeft altijd inspraak over de kamerkeuze.

✓ De hospitalisatieverzekering van de opname wordt correct geregistreerd.



❑Workshop voor team 

❑ Inspraak, betrokkenheid en eigenaarschap 

❑Coaching van teamleider en diensthoofd.

HOW    IT    WILL    BE 


