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Het Hospital Control Center:

• Kent capaciteit toe op basis van productieafspraken (strategisch) en actuele 

ontwikkelingen (tactisch)

• Biedt inzicht in en advies over de benutting van capaciteit

• Geeft inzicht in de actuele situatie in het ziekenhuis ten aanzien van in-, door-

en uitstroom, stuurt hierop bij en geeft een doorkijk naar de komende periode.

• Fysieke ontmoetingsplek

• Opstartplek voor teamleidinggevenden Avond-, Nacht en Weekend

• Intensieve samenwerking met F&C en P&O

Amphia Hospital Control Center
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Ontwikkelmodel richting integrale sturing 
over de gehele keten
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Borging ICM op alle planningsniveaus
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Capaciteitsbenutting is een gedeelde verantwoordelijkheid in het belang van 

zowel de patiënt als Amphia (organisatie en MSB).

Mandaat kun je toegezegd krijgen, maar dan heb je het nog niet. Je moet het  

verdienen.

Draagvlak en mandaat
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• Professional in the lead

• Ondersteunende, onafhankelijke rol capaciteitsmanagement

• Ondersteunen organisatie met behulp van data en opstellen scenario’s

• Operationeel sturende rol over de silo’s heen, besluitvorming in de 

lijnorganisatie

• Kennis van het primaire proces in het team capaciteitsmanagement

De verkeerstoren als metafoor
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• Draagvlak Raad van Bestuur én MSB-bestuur

• Betrokkenheid MSB-bestuur in stuurgroep

• Ambassadeurs onder leden medische staf

Sponsorship essentieel
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• Scholingsprogramma medisch specialisten

• Pilotprojecten

• Poliklinieken met knelpunten in planning en capaciteit

• Creëren van nieuwsgierigheid naar inzicht (o.a. functie van het fysieke HCC)

• Ruimte krijgen én nemen om te leren

Investeren in kennis en ervaring
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• Nieuwbouw Amphia

• Locatieprofilering

• Herijken meerjarenbegroting

• Gevoel in de organisatie ‘er iets mee te moeten’

Wind mee, kansen grijpen en een beetje geluk
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• Griepepidemie 2018 → aantoonbare kracht van operationeel sturen

• COVID-19 → gezamenlijk optrekken met medisch managers

Never waste a good crisis
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• Patiëntbelang en patiëntproces als uitgangspunt

• Samen sturen:

• Capaciteitsbenutting OK verantwoordelijkheid OK-commissie

→ gezamenlijke besluitvorming door de leden

• Maandelijkse overleg medisch managers, capaciteit vast agendapunt

• COVID-19: gezamenlijk optrekken met medisch managers

• HCC vertegenwoordigd in alle stuurgroepen post-COVID

• HCC volwaardig gesprekspartner in alle lagen van de organisatie 

(bestuursraad, medisch en bedrijfsmanagement en meewerkend 

teamleidinggevenden)

Capaciteitsmanagement: 
gedeelde verantwoordelijkheid
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