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1. Inleiding 
 
1.1 Doel eindrapport 
 
Dit eindrapport is opgesteld ter afsluiting van het project LOZ, waarbij het doel is om verantwoording 
af te leggen over het uitgevoerde project. 
In het eindrapport staan de volgende zaken centraal:  
 

 Vergelijking met de uitvoering van het project, zoals beoogd in het projectplan. 

 De behaalde resultaten. 

 Evaluatie van het uitgevoerde project. 

 Borging van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 
 

1.2  Achtergrond 
 
Aanleiding 
Om aan de zorgvraag van patiënten zo goed mogelijk te kunnen voldoen, zijn er bij het zorgproces 
steeds meer verschillende zorgaanbieders betrokken. De toename in variatie en complexiteit zorgt 
voor een toenemende behoefte aan coördinatie en samenwerking in de zorgketen om zo de zorg 
efficiënt, doelmatig en kwalitatief van het gewenste niveau aan de patiënt aan te bieden. De 
voordelen op het gebied van zorglogistiek goed ingerichte zorgprocessen liggen niet alleen bij de 
patiënt. Een reductie van de complexiteit, variatie en een toename in de zekerheid van de 
verschillende processtappen kunnen ook zorgen voor een besparing van ligdagen en inzet van 
personele capaciteit. 
 
Probleemstelling  
Het regelen en zekerstellen van nazorg aan en voor de patiënten is in onvoldoende mate onderdeel 
van het zorgproces. Op logistiek gebied is de huidige situatie te kenmerken als een reagerend 
systeem. Betere communicatie en afstemming in de zorgketen moet zorgen voor een situatie die 
transparant en meer voorspelbaar is, zodat zowel het ziekenhuis als de nazorginstellingen meer 
planmatig en efficiënt te werk kunnen gaan. 
 
Doelstelling 
Het project Logistieke optimalisatie zorgketen heeft in 2010 en de eerste helft van 2011 met name in 
het teken gestaan van beschrijving en analyse van het huidige (na)zorgproces. Tijdens de 
analysefase kwam naar voren dat de samenwerking tussen de nazorginstellingen en het 
nazorgteam over het algemeen als goed en prettig ervaren wordt, ook als de samenwerking 
vergeleken wordt met andere ziekenhuizen in de regio, maar nog verder verbeterd kan worden. 
De tweede helft van 2011 stond in het teken van herontwerp. In 2012 lag de focus op het 
aanbrengen van wijzigingen in de huidige procesgang, waarbij met name de transmurale 
communicatie, afstemming en samenwerking in het vizier zijn genomen.  
 
Start- en einddatum project 
Januari 2010 tot juni 2012 
 
Opdrachtgevers  
Savant Zorg, De Zorgboog, het Elkerliek ziekenhuis 
 
Opdrachtnemer 
Quartz 
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2. Eindresultaten 
 
2.1 Concrete doelen voor 2012 waren: 

 
1. Loskoppelen van de communicatie over de verwachte nazorgbehoefte met de indicatiestelling 

van het CIZ om eerder inzicht te krijgen in de aankomende zorgvraag, en om de medische en 
organisatorische aspecten van de overdracht eerder en beter in te regelen volgens een 
gestandaardiseerde werkwijze waarbij de communicatie altijd verloopt via het nazorgteam van 
het Elkerliek ziekenhuis. 
(Achterliggende reden: geschat wordt dat ongeveer 10 procent van alle cliënten niet via het 
nazorgteam wordt verwezen, maar door de verpleging van de afdeling. In de gevallen dat de 
cliënt via de verpleging van de afdeling wordt verwezen is er vaker sprake van een mismatch 
tussen de benodigde zorg en aangevraagde zorg). 

 
2. Anticiperen op en zeker stellen van nazorg in de opname- en OK-planning van het ziekenhuis. 

Voor electieve patiënten moet de aanvang van het regelen van nazorg starten voordat de 
behandeling plaatsvindt (advies aan het Elkerliek ziekenhuis). Het nazorgteam van het Elkerliek 
ziekenhuis heeft het project acute patient’ Voorzorg in de nazorg’ afgerond en is momenteel 
bezig om een plan van aanpak op te stellen voor de electieve patient.  

3. Het realiseren van betere communicatie over de benodigde medicatie en wondzorgmiddelen in 
de nazorg. De gevolgen van het niet beschikbaar hebben van deze middelen in de thuissituatie, 
heeft extra huisbezoeken tot gevolg. Er is behoefte aan duidelijkheid omtrent welke middelen er 
nodig zijn en voor hoeveel dagen deze worden meegegeven vanuit het ziekenhuis.  

4. Het verminderen van het aantal benodigde herindicaties door het creëren van een 
‘feedbackloop’. Communicatie over de benodigde herindicaties, verricht door de 
thuiszorgaanbieders, kan/moet een continu leereffect met zich meebrengen, waardoor er een 
betere match tussen de initiële indicatie en de zorgvraag komt. Structureel overleg tussen de 
zorgcoördinatoren van de thuiszorgaanbieders en een geleding van het nazorgteam van het 
ziekenhuis ontbreekt momenteel, maar kan meer inzicht verschaffen in elkaars processen. De 
zorgcoördinatoren van De Zorgboog en Savant Zorg en de medewerkers van het nazorgteam 
van het Elkerliek ziekenhuis, werken vanuit verschillende organisaties samen aan hetzelfde 
proces terwijl men elkaar persoonlijk nauwelijks tot niet kent. Het vergelijken en doornemen van 
initiële- en herindicaties moet een betere match tussen nazorgbehoefte en aangevraagde zorg 
met zich meebrengen. 

5. Verbeteren telefonische bereikbaarheid van de zorgcoördinatoren van de nazorg. De 
piekmomenten in de behoefte aan telefonisch contact bij het nazorgteam, vallen samen met 
werkzaamheden van de zorgcoördinatoren waarbij zij telefonisch niet bereikbaar zijn.    

6. Een analyse van de gemiddelde ligduur per behandeling in het Elkerliek ziekenhuis kan voor 
meer patiëntencategorieën mogelijk maken een standaard proces te implementeren, zoals nu 
bijvoorbeeld voor de patiënten die een nieuwe knie of heup krijgen. In deze zorgpaden kan dan 
ook geanticipeerd worden op planning van ontslag met nazorg (advies aan het Elkerliek 
ziekenhuis). 

7. De overdracht verbeteren van thuiszorg naar ziekenhuis van patiënten met bestaande thuiszorg. 
Momenteel vindt er alleen overdracht plaats van thuiszorg naar ziekenhuis bij het specialisme 
geriatrie. Een overdracht kan in het geval van complexe patiënten het aantal heropnames 
verminderen doordat er beter kan worden toegewerkt naar een terugkeer in de thuissituatie.  

8. Het managen van de verwachtingen van de patiënt door het verbeteren van de communicatie 
naar patiënten in het ziekenhuis omtrent nazorg en de betreffende procedures. 
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2.2 Resultaten 2012 in relatie tot voorgaande doelen zijn: 
 

1. Momenteel worden alle patiënten die nog geen thuiszorg ontvingen voor opname in het Elkerliek 
ziekenhuis, gezien door een medewerker van het nazorgteam (mits zij dit op prijs stellen). Bij 
patiënten die reeds bekend zijn bij een nazorginstelling wordt contact gelegd tussen een 
zorgcoördinator van de nazorginstelling en de verpleging van de afdeling binnen het Elkerliek 
ziekenhuis. De beschrijving hiervan is opgenomen in de notulen Casuïstiekbespreking van juni 
2012. 

2. Het anticiperen op en zeker stellen van nazorg in opname- en OK-planning is een advies aan het 
Elkerliek ziekenhuis, zoals reeds beschreven in de presentatie aan het bestuur van 8 december 
2011, en valt verder buiten de scope van dit project. 

3. Het huidige beleid ten aanzien van het meegeven van medicatie/ wondzorgmiddelen is 
vastgesteld en gecommuniceerd naar de betrokken nazorginstellingen. Voor eventuele 
veranderingen in de toekomst is een communicatiematrix vastgesteld (notulen 
Feedbackbijeenkomst april 2012).  

4. In de eerste zes maanden van 2012 hebben twee reguliere feedback- bijeenkomsten en een 
extra casuïstiekbespreking plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomsten komen direct 
betrokkenen uit het proces bij elkaar om samen naar verbeteringen te zoeken. In de bijlage is een 
beschrijving van de feedback-bijeenkomsten opgenomen. 

5. De telefonische bereikbaarheid van de betrokken nazorginstellingen en van het Elkerliek 
ziekenhuis zijn tijdens de drie feedbackbijeenkomsten onderwerp van gesprek geweest. Naar 
aanleiding hiervan zijn er veranderingen aangebracht en geeft het nazorgteam aan dat de 
telefonische bereikbaarheid significant verbeterd is. Ook zijn de werkroosters en werkverdeling 
binnen het nazorgteam gecommuniceerd naar de nazorginstellingen (notulen 
Feedbackbijeenkomst april 2012). 

6. Een analyse van de gemiddelde ligduur per behandeling betreft een advies aan het Elkerliek 
ziekenhuis, zoals beschreven in de presentatie aan het bestuur van december 2011. Dit valt 
verder buiten de scope van dit project. 

7. Bij alle cliënten die reeds bekend zijn bij een nazorginstelling, zal ten tijde van opname in het 
Elkerliek ziekenhuis door de betreffende thuiszorginstelling telefonisch contact worden 
opgenomen voor overleg met de verpleegafdeling waarop de patiënt zich op dat moment bevindt. 
Een telefonisch contact wordt als meest efficiënte vorm van overdracht gezien. In het verleden is 
gebleken dat het meegeven van zorgleefplannen en het gebruik van overdrachtsformulieren niet 
aansluit bij de informatiebehoefte van de betrokkenen. In de maand mei 2012 is op kleine schaal 
door Savant Zorg geëxperimenteerd met het telefonisch contact leggen. De resultaten hiervan 
zijn opgenomen in de notulen van de Feedbackbijeenkomsten van april 2012 en de 
Casuïstiekbespreking juni 2012. 

8. Het managen van de verwachtingen van de patiënt door het verbeteren van de communicatie 
naar patiënten in het ziekenhuis omtrent nazorg en de betreffende procedures, is aan de orde 
gekomen in de Feedbackbijeenkomst van april 2012. Besloten is dat alle betrokkenen partijen in 
het proces actief naar de patiënt moeten communiceren. Dit mede om te voorkomen dat er een 
grote kloof ontstaat tussen de verwachte nazorg en de nazorg waar de betreffende patiënt recht 
op heeft. In het verleden was hier namelijk vaak een groot verschil tussen (notulen 
Feedbackbijeenkomst april 2012).  

 
 

Kenmerken feedbackbijeenkomsten 
In de bijlage is een beschrijving van de feedbackbijeenkomsten opgenomen. In de beschrijving is 
ook een overzicht van de reeds behaalde resultaten opgenomen. 
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2.3 Producten  
 
2010 
Onderzoek door student van de Technische Universiteit Eindhoven naar het nazorgproces voor 
orthopedische patiënten. 
Beschreven in: afstudeeronderzoek naar de Logistieke ondersteuning voor optimalisatie in de 
zorgketen bij de kortverblijf orthopedische patiëntenstroom van afdeling 2D. 
Auteur: Kristine van Tubergen (studente TU/e) 
Documentnaam: verslag TU/e probleemanalyse.pdf 
 
Product: workshop met betrokkenen van participerende instellingen uit het proces (coördinatie) 
nazorg. 
Knelpunten zijn beschreven in document: Ingevuld overzicht knelpunten en oplossingsrichtingen 
workshop I.docx 
Auteur: Tineke Nader (projectleider Quartz) 
 
2011 
Onderzoek door student van de Technische Universiteit Eindhoven naar prestatie-indicatoren van 
het nazorgproces. De ontwikkelde prestatie-indicatoren zijn representatief voor het proces, maar in 
de huidige graad van informatisering niet een geschikt sturingsinstrument. 
Beschreven in: afstudeeronderzoek naar performance-indicatoren voor de overdracht van 
ziekenhuis naar nazorg tot op operationeel niveau. 
Auteur: Anne Basten (studente TU/e) 
Documentnaam: verslag TU/e indicatoren en nulmeting.pdf 
 
Product: workshop met betrokkenen uit proces (coördinatie) nazorg 
Knelpunten en oplossingsrichtingen zijn beschreven in document. 
Auteur: Tineke Nader (projectleider Quartz) 
Documentnaam: workshop II van Oplossingsrichting 130211.docx 
 
Product: presentatie stuurgroep analyse proces en mogelijke feedbackbijeenkomsten 
Auteur: Felix de Graaf 
Documentnaam: presentatie stuurgroep feedbackbijeenkomsten.pptx 
 
2012 
Product: feedbackbijeenkomsten 
Auteur: Felix de Graaf 
Beschreven in documenten: 
Beschrijving Feedbackbijeenkomsten.doc , als bijlage opgenomen in dit rapport. 
 
Andere documenten in relatie tot feedbackbijeenkomsten 
Notulen Feedbackbijeenkomst 27-01-2012.doc 
Gewijzigde notulen Feedbackbijeenkomst 20-4-2012.doc 
Notulen Casuïstiekbespreking 07-6-2012 en overdrachtsdocument.doc 
Presentatie stuurgroep Feedbackbijeenkomsten mei 2012.pptx 
 
Genoemde documenten zijn op te vragen bij het secretariaat van Quartz: quartz@elkerliek.nl 

mailto:quartz@elkerliek.nl
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3. Implementatie en borging 
 

3.1 Borging eindproducten 
 
De borging van het product feedbackbijeenkomst is beschreven in de bijlage. Hierin staat ook 
opgenomen welke taken bij welke personen belegd zijn na opheffing van de projectorganisatie.  

 
3.2 Aanbevelingen naar aanleiding van het project 

 

 Momenteel wordt er als gevolg van het zorglogistieke optimalisatie project (ZOP) in het Elkerliek 
ziekenhuis vanuit de verpleging gezorgd voor een tijdige inschakeling van het nazorgteam om zo 
onnodige ligdagen in het ziekenhuis te voorkomen. Een signaal vanuit de opname- en OK-
planning richting het nazorgteam zou voor complexe patiënten en patiënten met een verwachte 
korte ligduur voor verdere optimalisering van het proces kunnen zorgen. Voor patiënten met een 
korte ligduur kan de verwachte nazorgbehoefte nog eerder naar de nazorginstellingen worden 
gecommuniceerd en de beschikbaarheid van nazorg worden opgenomen in de opname- en OK- 
planning. Voor complexe patiënten kan eerder gestart worden met het in kaart brengen van de 
nazorgbehoefte en de zoektocht gestart worden naar een passende of specifiek gewenste 
nazorginstelling. Projectgroeplid mevrouw Van Amelsfoort (Elkerliek ziekenhuis) zal deze 
aanbeveling overbrengen naar de verantwoordelijke functionarissen in het ziekenhuis. 

 Zoals eerder beschreven is er een kleine proef gestart met het contacteren van de 
verpleegafdeling waar de patiënt/cliënt zich bevindt door – en op initiatief van – de thuiszorg 
indien deze reeds bekend is met de cliënt. Deze proef is ontstaan uit de informatiebehoefte die 
er is: 

o Bij de thuiszorg over de benodigde zorg zodra de patiënt weer terugkeert in zijn 
thuissituatie. Iedere patiënt is uniek, evenals zijn/haar leefomgeving die zich beiden niet 
laten vatten in indicatiestellingen, beschrijven en overdrachtsformulieren. 

o Vroeger werd het zorg/leefplan meegegeven met de cliënt naar het ziekenhuis. Bij dit 
plan kon de verpleging van het ziekenhuis informatie bijvoegen voor de thuiszorg. 
Doordat het te vaak voorkwam dat deze documentatie in het ziekenhuis achterbleef of 
verloren ging, is deze vorm van communicatie gestopt. Het delen van informatie tussen 
zorgaanbieders en zorgverleners moet altijd aan drie pijlers voldoen: op tijd, op maat en 
van de gewenste kwaliteit. Een herintroductie van het meegeven van zorg/leefplannen is 
niet zinvol doordat de hoeveelheid informatie die hierin staat gewoon te groot is en niet 
aansluit bij de behoefte in het ziekenhuis. 

o In het ziekenhuis zou bij telefonisch contact tussen de verpleging en de thuiszorg het 
mogelijk zijn actief toe te werken naar een terugkeer naar de specifieke thuissituatie, 
waardoor het aantal heropnames zou kunnen worden teruggebracht. 

o Complicerende factor in de telefonische communicatie tussen thuiszorg en de verpleging 
in het ziekenhuis is dat bij de thuiszorg niet bekend is op welke afdeling de patiënt/cliënt 
is opgenomen. 

o Desondanks zorgt deze vorm van telefonisch overleg voor een beter functionerende, 
laagdrempelige en onbureaucratische overlegstructuur, waarin beide kanten hun 
specifieke informatiebehoeften kunnen beantwoorden. 

o Tijdens de bijeenkomst van 7 juni 2012 is besloten het telefonisch contact tussen 
nazorginstelling en het Elkerliek ziekenhuis voor alle reeds bekende patiënten in te 
voeren. De projectgroepleden vanuit het ziekenhuis en de thuiszorgaanbieders zullen in 
de persoon van dames Van Amelsfoort, Van Asseldonk en Oosterhof in hun organisaties 
toezien en sturen op dit punt. 

 Het meten van de prestaties in het nazorgproces levert vooralsnog niet de mogelijkheid om het 
in te gaan zetten als een stuurinstrument. De benodigde gegevens hiervoor zijn, zolang de 
dossiervoering op papier gebeurt, te gefragmenteerd.  
Bovendien bevinden de gegevens zich op verschillende locaties (niet alleen bij verschillende 
organisaties, maar vaak in het dossier bij de patiënt thuis). 
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4. Evaluatie project 
 

4.1 Procesevaluatie en geleerde lessen 
 

 Projectorganisatie: het grote aantal wisselingen in de projectgroep en een wisseling in het 
projectleiderschap heeft geleid tot vertragingen en herwerk. 

 Communicatie: bij het laten uitvoeren van onderzoeken door studenten moet goed worden 
opgelet dat de verwachte producten aansluiten bij de behoefte van de opdrachtgever. 

 Het sturen op implementatie van afspraken in betrokken organisaties, is een kritische 
succesfactor van het project. 
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Bijlage 1 : Beschrijving Feedbackbijeenkomsten 

 
Doel van de feedbackbijeenkomsten 
In 2012 is er gestart met feedbackbijeenkomsten, met als doel: 
 

 Communicatie over knelpunten in het proces tussen instellingen (creëren feedback) voor het 
realiseren van een continue verbetering. 

 Afstemmen van de afzonderlijke processen, teneinde continuïteit in het proces te waarborgen. 

 Inzicht in elkaars processen te creëren. 

 Het afstemmen en communiceren van interne verbeterprojecten, om zo te voorkomen dat er 
suboptimalisatie plaatsvindt. 

 
Kenmerken van de feedbackbijeenkomsten 
Kenmerken van de feedbackbijeenkomsten zijn: 
 

 Direct betrokkenen uit het proces komen minimaal vier keer per jaar samen. 

 Tijdens de bijeenkomsten zal aan de hand van casuïstiek de samenwerking tussen instellingen 
en de overdracht van patiënten besproken worden. 

 De feedbackbijeenkomsten worden ondersteund vanuit één organisatie. De ondersteuning en 
het voorzitterschap van de bijeenkomsten zal jaarlijks worden doorgegeven, om zo de 
administratieve lasten te delen en toch een centraal aanspreekpunt te hebben. Een steeds 
wisselende ondersteuning en samenstelling zouden de continuïteit van de bijeenkomsten in 
gevaar kunnen brengen. 

 Tot medio 2012 zal de ondersteuning plaatsvinden vanuit Quartz, waarna  
Savant Zorg tot medio 2013 het stokje zal overnemen. 

 Alle betrokken organisaties zullen per bijeenkomst op basis van de agenda een afweging 
maken wie de beste vertegenwoordiging is van de organisatie. 

 Eventuele issues of escalaties gaan via de eigen lijn. Indien nodig kunnen de deelnemers 
contact opnemen met de (voormalige) leden van de stuurgroep. 

 
Vertegenwoordiging betrokken instellingen, bijeenkomst juni 2012 
Hoewel er in een wisselende samenstelling samengekomen wordt, volgt hier voor de beeldvorming 
toch een overzicht van de afvaardiging per instelling: 
Rinie Fransen, Bernadette Kanters en Toos Keijsers van het Elkerliek ziekenhuis 
Yuk Ling Tang, Joyce Pero en Ricky van de Heughten van De Zorgboog. 
Annette de Bruijn, Marij van den Heuvel, Natasja van Oorschot van Savant Zorg 
 
Overzicht afspraken ten aanzien van volgende feedbackbijeenkomsten 
Hierbij een overzicht van de afspraken voor de volgende zoals die eerder overeengekomen zijn: 

 De feedbackbijeenkomsten vinden vier keer per jaar plaats. 

 De ondersteuning en het voorzitterschap van de bijeenkomsten wisselt jaarlijks. 

 Tot zomer 2013 neemt Savant Zorg de ondersteuning en het voorzitterschap op zich. 

 Een maand voor de volgende bijeenkomst stuurt de voorzitter een e-mail rond met het verzoek 
agendapunten aan te leveren. 

 Na het opstellen van de agenda stuurt de voorzitter de agenda rond en bepalen de betrokken 
organisaties wie de beste vertegenwoordiging is voor de bijeenkomst. 

 In de vergadering van 20 april 2012 kwam naar voren dat er een voorkeur is voor een 
aanvangstijd van 9.00 uur. 
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Voorlopige resultaten feedbackbijeenkomsten (tot medio 2012) 
De eerste twee feedbackbijeenkomsten stonden voor een groot gedeelte in het teken van de 
procesinrichting, maar daarnaast kunnen de volgende resultaten toegeschreven worden aan de 
feedbackbijeenkomsten: 
 

 Verbeterde telefonische bereikbaarheid van zowel het ziekenhuis als de betrokken 
nazorginstellingen. 

 Duidelijkheid ten aanzien van het beleid ‘meegeven wondzorgmiddelen’ en de benodigde 
communicatie ten aanzien van eventuele wijzigingen hierin. 

 Besloten is voor patiënten die reeds bekend waren met De Zorgboog of Savant Zorg dat er vóór 
opname in het Elkerliek ziekenhuis altijd telefonisch contact zal zijn tussen de nazorginstelling 
en de verpleegafdeling waar de patiënt is opgenomen. 

 Meer duidelijkheid over specifieke patiëntencategorieën in de overdracht en de kleine 
afwijkingen in het standaardproces voor deze patiënten. 

 
 

 
 
 


