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De hoofdlijn kan als volgt worden samengevat

• Meer en complexere zorg leveren met minder bedden
• Geïntegreerd regionaal transmuraal zorgcircuit

• Ziekenhuis als hoogwaardig diagnostiek- en interventiecentrum
• Samenwerking met partners in de zorg
• Voortrekker in zorgcontinuïteit

• Omschakeling van traditionele ziekenhuiszorg naar nieuwe 
zorgvormen

• Bieden van een breed functiepakket
• Concentreren op kerntaken: keuze welke zorg wel en welke 

niet tot ziekenhuiszorg behoort 

Visie op zorg



Conceptuele benadering

werkprocessen

Informatie/
communicatie 
technologie

faciliteiten



PVE: Hoe orden je de centra,de afdelingen, de ruimtes, de kamers….



Ordeningsprincipes
WEL

De perspectieven van 
• patiënt
• medewerker  
• logistiek

Activiteiten

Informatie = tijd- en plaatsonafhankelijk

Omgevingen die passen omstandigheden 
van het moment 

Maximaal gebruik maken van moderne 
technologie

NIET

Alle informatie overal en altijd 
beschikbaar en voor meerdere 
disciplines (tot de patiënt!)

Streep door papieren bureaucratie

Kennis kan daardoor goed benut 
worden; handelen op basis van juiste 
informatie en met kennis van zaken

Kennis is het vehikel van de 
ontmoeting



Waar heeft dat toe geleid?
Nieuw patiëntlogistiek besturingsmodel

Consult
huisarts
Consult
huisarts

Screening 
& 

diagnostiek

Screening 
& 

diagnostiek

spoedbehandeling/
spoedopname

spoedbehandeling/
spoedopname SpecialsSpecials

Zorgprogramma’s 
(voorspelbaar = 

'bulk')

Zorgprogramma’s 
(voorspelbaar = 

'bulk')

Afhandeling 
door huisarts
Afhandeling 
door huisartspatipatiëëntnt patipatiëëntnt

Begeleiding van de patiënt in de zorgketen door zorgplanningBegeleiding van de Begeleiding van de patipatiëëntnt in de zorgketen door zorgplanningin de zorgketen door zorgplanning



Logistiek grondvorm





Uitgangspunten
• Kamer domein van de patiënt
• Strikte scheiding gebied professional en patiënt
• De faciliteiten worden specifiek ingericht daar waar 

bijzondere apparatuur cq middelen nodig zijn
• Huisarts dankzij ICT actief betrokken bij

zorgprogramma i.p.v. alleen verwijsbriefje schrijven
• Standaardisatie waardoor flexibiliteit





Atrium





Spreekuurcentrum 
• Elektronisch Patiënten Dossier (SAP)

– Basis
– Specifiek

• (transmurale) Zorgprogramma’s (SAP)
• Verpleegkundig dossier (SAP)
• Behandelaarsverkeersysteem (SAP)
• Inlogprocedure (smartcard / biometrie)
• Workflow-engine (SAP)
• Roosterplanning (SAP)
• Capaciteitsplanning (SAP)
• Communicatie met stadsapotheken (IP)
• Devices projecteren op de werkprocessen
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ICT-ARCHITECTUUR – Focus op applicatieniveau



Basisprincipe
Kennis&Expertisecentrum

• Ontmoetingsplaats voor medewerkers, uitwisseling van 
kennis

• Geen eigen kamer
• Cockpits, kleinere en grotere vergaderruimtes
• Beperkt horeca
• Eenvoudig aan te passen aan veranderde behoeften: de 

menselijke maat





Basisprincipe verpleegcentrum
• Eigen kamer met eigen sanitair
• Coach 24 uur per dag welkom
• Ruimtes volgen het genezingsproces:

kamer- huiskamer-activitycenter
• Decentrale verpleegposten
• Logistiek blok
• Standaardisatie waardoor flexibiliteit











Basisprincipe logistiek centrum

• Just in Time
• Zoveel mogelijk op wielen in plaats van 

kasten
• Automated Guided Vehicle
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