


LEAN

met focus op CSA



• Bart Gabriël

- adjunct-diensthoofd CSA 

AZ Maria Middelares Gent

• Kristof Cooremans

- stafmedewerker

AZ Maria Middelares Gent

- ervaring als hoofd(verpleegkundige) 

algemene heelkunde, IZ

- domeinen: uurplanning, projecten, 

investeringsbegroting, materiaalbeheer, 

ICT 

EVEN VOORSTELLEN



OEFENING



oefening 1a



oefening 2a



oefening 1b



oefening 2b



DE PRAKTIJK







LEAN THINKING



MUDA

Verwijderen van niet toegevoegde waarde.

Hoe zorg ik ervoor dat wat ik doe zinvol is?

MURA

Hoe zorg ik ervoor dat wat zinvol is altijd goed verloopt?



Bepalen van de "waarde" vanuit het perspectief van de klant

Het elimineren van alles wat geen toegevoegde waarde heeft voor 

de klant 

Het verbeteren van de doorstroming ("flow") in de processen 

Het uitbalanceren van activiteiten 

Continu verbeteren en streven naar perfectie

Het toepassen van de LEAN principes helpt organisaties om hun 

competitiviteit te verhogen: kostenreductie via eliminatie van 

verspilling. 

Dus: niet harder werken, maar slimmer. 

De positieve effecten op kwaliteit en doorlooptijd zijn mooi 

meegenomen.



MUDA
1. Transport

2. Voorraad

3. Beweging

4. Overproductie

5. Defect

6. Extra verwerking

7. Wachten



OEFENING





1. Overproductie 

Meer doen dan nodig is of te snel 

produceren. 

Voorbeelden: 

• Meerdere keren dezelfde informatie 

geven 

• Klaarzetten van middelen die niet 

gebruikt gaan worden 

• Capaciteit reserveren die niet benut 

wordt 

• Niet effectieve overdracht van 

informatie 

• Harder werken dan de volgende stap in 

het proces aankan 

• (Dubbele) controles uitvoeren 

• Mail to all

• Meerdere bronnen



2. Vervoer 

Onnodig vervoer van producten, 

informatie, materialen of mensen. 

Voorbeelden: 

• Verplaatsen van apparatuur 

• Reistijd van medewerkers en klanten 

• Transport van producten/materialen 

tussen verschillende locaties. 



3. Voorraad 

Onnodige opslag van materiaal, producten 

of informatie 

Voorbeelden: 

• Wachtlijst van klanten 

• Onbeantwoorde vragen / e-mail / 

verzoeken 

• Nog uit te voeren werk (werk dat je 

vooruit schuift) 

• Geprint informatiemateriaal 

• Leegstand van ruimte (wachten tot 

gebruik) 



4. Wachten

Wachten op onderdelen, informatie, 

antwoord klant, goedkeuring 

Voorbeelden: 

• Wachten door de klant bij afspraak 

• Wachten op resultaten van je collega 

• Wachten op benodigde apparatuur / 

materialen 

• Wachten op goedkeuring/handtekening 

• Wachten op start vergadering



5. Overbewerking

Processen ingewikkelder maken dan 

nodig 

Voorbeelden: 

• Planningen aanpassen 

• Rapporten schrijven die niemand leest 

• Informatie van ene document naar 

andere kopiëren 

• Onnodige administratie 

• Dubbele registraties 

• Vaak doorverbinden van telefoontjes 

• Onnodige afspraken met klant 



6. Defecten 

Herbewerkingen door slechte kwaliteit of 

fouten 

Voorbeelden: 

• Onjuiste facturen 

• Herhaalde terugbelverzoeken 

• Onjuiste informatieverstrekking naar 

klanten 

• Onduidelijke communicatie die tot 

vragen leidt 



7. Beweging 

Onnodige beweging van mensen 

Voorbeelden: 

• Elke beweging die je moet maken 

omdat iets niet binnen handbereik ligt 

• Zoeken naar informatie in systemen of 

archief 

• Collega’s zoeken voor overleg 

• Zoeken door misgrijpen (benodigde 

materiaal ligt niet op zijn plek) 



8. Talent 

Onbenut talent van medewerkers en 

onbenutte ideeën. 

Voorbeelden: 

• Niet benutten van ideeën van 

medewerkers voor het verbeteren van 

de dienstverlening 

• Niet benutten van (onbekende) 

competenties 

• Verloop van medewerkers 

• Delegeerbare activiteiten zelf uitvoeren 



7. Onderhoud - beheer toestellen

8. Poolen

9. Visuele hulpmiddelen

10. Balanceren volgens TAKT

11. Taakuitzuivering

12. TCO

1. Frisblikoefening

2. 5-S Methodiek

3. Lay-out planning

4. Spaghetti diagram

5. Value Stream Mapping

6. Toepassen wet van Parkinson

ANALYSETECHNIEKEN MUDA



1.Frisblik oefeningen

Hoeveel keer wordt de bal geworpen door 

de witte spelers. 
http://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo&feature=player_embedded

Mensen die deze test kennen: gelieve geen verbale signalen te geven tijdens de test. 

http://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo&feature=player_embedded




Operatiezaal handchirurgie



2. De 5-S methodiek

• 1. Selecteren: 

– Met 3 kleuren op stap

– Niet alleen echte rommel, maar ook nuttig materiaal of duur 

gereedschap (het werkt nog als ik het in het stopcontact 

steek)

• 2. Sorteren

– Wat je meer nodig hebt ligt dichter 

– Men gaat structureren op basis van ‘snel documenten 

terugvinden‘ (in 5 S spreken we van de 30 secondenregel: je 

dossier terugvinden in 30 seconden)



2. De 5-S methodiek

• 3. Schoonmaken:
– Iedereen is verantwoordelijk. 

– Heel belangrijk bij deze stap is dat 
tijdens dit schoonmaken defecten of 
gebreken kunnen naar voor komen die 
anders nooit ontdekt worden. 

• 4. Standaardiseren: 
– Procedures worden opgesteld, 

afspraken worden gemaakt. Het feit dat 
de groep daar verantwoordelijk voor is, 
verhoogt de kans dat de afspraken ook 
nagekomen worden. 

• 5. Standhouden:
– Ook de voorgaande inspanningen 

zullen tot niets leiden indien de 
discipline ontbreekt om de methodiek 
te integreren in ons dagdagelijks 
denken.

















3. Lay-out planning

Optie 2: 

slager

Optie 1: 

slager



4. Het spaghettidiagram



5. Value stream mapping

– Denk klant

– Voorbeeld familie wordt uitgenodigd door de sociale dienst om 10.30 uur omdat dit 
klantgerichter is dan dit telefonisch af te handelen.

– Oncologisch dagziekenhuis.

– Verwittigen na ingreep.

– Patiëntenbegeleiding in het weekend.



Wat denken jullie wel! Mijn 

heup is te proximaal 

geplaatst en mijn medicatie 

is niet afgestemd op zijn 

halfwaardetijd!

Alles goed, mevrouw 

Peeters?



Wat denken jullie wel! Ik 

moest om 9.00 uur binnen 

zijn, ik ben pas om 15.00 uur 

naar het operatiekwartier 

mogen gaan! En mijn koffie is 

koud!

Alles goed, mevrouw 

Peeters?



Wat vindt de patiënt in welke mate belangrijk?



http://www.lessisbeautiful.co/


6 . Toepassing wet van Parkinson

• Leg beperking op in tijd, plaats, …:

– Opslagruimte - Elektronische ruimte (wet van 

Parkinson) 



7. Onderhoud en beheer toestellen

• Wat wordt er met oude toestellen gedaan?

• Hoe weet je wanneer iets onderhoud moet worden of 

onderhouden is?

• Idem kallibratie 



8. Poolen

• boorhamer 

• de lokale community



9 . Lijnen – visuele hulpmiddelen

• Lijnen

• KANBAN- two bin





• Moeten wel duidelijk – toereikend zijn:



10. Planning volgens TAKT (= 15 minuten)  - elk half 

uur 2 patiënten





Spreiding transporten



11 . Taakuitzuivering door technologie

Taakuitzuivering zorgprocessen 

door niet zorgverleners







12 . Kostprijsanalyse: TCO

• De personeelskost

• De middelen
• De kostprijs van het artikel.

• De logistieke kosten (aankoop, boekhouding, magazijnen, transport,…).

• De gebruikskosten (voorraad, energie, afval, training, technische onderhoudskosten,…).

• De end of Live kosten.

• De inkoopprijs ligt in veel gevallen tussen de 25 procent en 40 procent. 



MURA
1. Hoe minder variantie in een proces hoe beter

2. Processen opschrijven en opvolgen

3. Afwijkingen beperken



Tot slot



"

"Je hebt de perfectie bereikt, niet als je niets meer kunt toevoegen, maar 

als er niets meer is om weg te nemen." A. de Saint-Exupery



LEAN IN AZ MARIA MIDDELARES



architectuur

• 3 blokken

•  bouwlagen of 

niveaus



• Blok Noord:

• Zone 1

• Zone 2

• Zone 3

Zone 1 – Zone 2 –

Zone 3 



Atrium

Afbeelding 3



Veel ambulante en poliklinische activiteit

Afbeelding 3

• Dialyse

• Dagziekenhuizen

• Verpleegafdelinge

n (moeder/kind, 

PAAZ, 

kortverblijf)

Nucleaire 

Dienst

Radiologie en  

spoedgevallen

Verpleegafdelingen 

(G, C, D)

Poli
Intensieve zorg



Afbeelding 3



KUA - KIA

• Geautomatiseerd systeem:

– Uitgifte van kledij (KUA)

– Ingifte van kledij (KIA)

– Registratie en beheer van voorraad

– Specifiek krediet per personeelslid en arts

– Tijdig inleveren van gebruikte kledij !

Afbeelding 3



Telefonie

Afbeelding 3







• uurplanning CSA

UURPLANNING

http://commpas/overlegstr/w/roulement/CSA/roulement 2018 CSA en EBU actueel.xlsm











