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Cijfers in beeld

 Aantal leensets AZ Klina

 2015: 780

 2016: 997

 2017: 1191

 Aantal leensets ZNA Middelheim

 2017: 3700

 2018: 3356



Cijfers in beeld



Knelpunten

 Welke sets worden verwacht?

 Hoeveel sets worden verwacht?

 Afspraken met de firma?
 Waar en hoe laat te leveren?

 Financiële afspraken verloren materiaal en spoedleveringen?

 Wanneer is een leenset noodzakelijk?

 Hoe het verbruik registreren?

 Tracering?

 Consensus betrokken partijen (multidisciplinair)?



Hoe vat krijgen op het ganse proces?

 Analyse van het proces en definiëren knelpunten

 Multidisciplinair overleg
 Firma

 Apotheek

 Arts

 OK

 CSA

 Herbekijken organisatie en uitwerken actieplan

 Uitvoeren actieplan

 Opvolging en evaluatie



Herbekijken organisatie
 Centraliseren van bestelproces

 Geen wildgroei aan bestelmogelijkheden

 Afspraken maken met leverancier/artsen

 Afspraken maken met de gebruikers: OK

 Centraliseren van leveringen
 Op één plaats: OK of apotheek of CSA

 Moeilijke in multi-site setting

 Afspraken maken met firma’s

 Tracering

 Duidelijke afspraken
 Enkel facturen met bestelbonnen betalen

 Geen sets verwerken welke niet centraal besteld werden



2 ziekenhuizen, 2 systemen

 AZ Klina
 1 site, 1 CSA, 1 apotheek
 Centrale levering in apotheek
 Duidelijke afspraken zowel intern als met de firma
 Zelf ontwikkeld traceersysteem
 Enkele jaren succesvolle verwerking leensets

 ZNA
 6 sites, 2 CSA’s, 4 apotheken
 Opstart systeem centralisatie leensets op 1 plek (OK <-> 

Apotheek)
 Afspraken met firma’s en intern
 Tracering via CSA-pakket op basis van bestelbonnummer



Aanvragen en bestellen leenset AZ Klina (1)

 Aanvraag/bestelling via zelfontwikkelde software via materiaalmeester OK



Aanvragen en bestellen leenset AZ Klina (2)



Aanvragen en bestellen leenset AZ Klina (3)



Aanvragen en bestellen leenset AZ Klina (4)



Aanvragen en bestellen leenset AZ Klina (5)
 Upload lijsten implantaten in samenwerking met leverancier
 Plaatsen bestelling door apotheekmedewerker



Aanvragen en bestellen leenset ZNA (1)

 Aanvraag via een bestaand boekhoudpakket (SAP) door materiaalmeester OK

 Manueel aanmaken via dummy en op juiste kostenplaats



Aanvragen en bestellen leenset ZNA (2)



Aanvragen en bestellen leenset ZNA (3)
 Aanvraag tot bestellen wordt doorgestuurd naar apotheek en 

apotheekmedewerker maakt bestelling
 Manuele notering bestelling in OK-planning



Ontvangst leenset AZ Klina (1)
 Ontvangst vindt steeds plaats op de laadkade van de apotheek tijdens de 

openingsuren inclusief controle



Ontvangst leenset AZ Klina (2)



Ontvangst leenset AZ Klina (3)



Ontvangst leenset AZ Klina (4)



Ontvangst leenset ZNA (1)
 Wildgroei aan ontvangsten (geen duidelijke afspraken)

 Spoed

 Apotheek

 Rechtstreeks OK

 Alle mogelijke tijdstippen

 Stockage alvorens naar CSA op het OK of in de omgeving van CSA

 Controle juiste leenset wordt uitgevoerd door OK-medewerker

 Geen ontvangst in SAP



Verwerking CSA leenset AZ Klina (1)
 Sets worden in apotheek voorzien van etiket en bestelbonnummer

 Nazicht van sets in de apotheek

 Transfer naar CSA



Verwerking CSA leenset AZ Klina (2)



Verwerking CSA leenset AZ Klina (3)



Verwerking en tracering CSA leenset
ZNA (1)
 Aanmaak van een aanvraag tot leenset op het intranet van ZNA door de 

ontvanger (=OK)

 Invulformulier wordt voorzien van bestelbonnummer en gaat mee naar CSA

 Geen controle van de inhoud op CSA, enkel het aantal containers

 Document wordt ook gebruikt voor de retour

 Registratie van bestelbonnummer in CSA-softwarepakket

 Tracering op basis van batchnummer CSA en documentatie in patiëntendossier



Verwerking en tracering CSA leenset ZNA (2)



Tracering in ZNA Klina (1)

 CSA scant de beweging van de instrumenten en 
implantaten

 Apo->CSA

 CSA->OK

 OK->CSA

 CSA->APO



Tracering in ZNA Klina (2)



Aanrekening verbruiken
 Aanrekening op basis van prestatieformulier van patiënt in apotheek



Aanrekening verbruiken

 Aanrekening verbruiken op basis van prestatieformulier/voorschrift in 
apotheek



Resterende knelpunten
 Extra werk apotheek/gebruiker

 Zware sets

 Extra communicatie tussen verschillende partijen

 Logistiek

 Menselijke factoren
 Vergeten te scannen

 Vergeten te noteren van bestelbonnummer op aanvraag CSA

 Sensibilisatie artsen (uitzonderingen)

 Afspraken met leverancier/koerier
 Levering vergeten te bevestigen

 Slechte afspraken tussen leverancier en transporteur



Wanorde -> Orde



BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT!!!

ZIJN ER NOG VRAGEN???
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