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ONDERWERPEN

• Wat is & doet het Flow Informatie Centrum (FIC)?

• Wat is ‘Flow’?

• Hoe gebruiken wij locatie overstijgende 

beeldvorming voor continue verbetering van flow?



TOTSTANDKOMING FIC

• In crisis tijd onvoldoende integrale informatie 

• Landelijke en regionale aanlevering van data (meerdere keren per dag)

• Duiding van data had een multidisciplinaire beoordeling nodig

• Naast operationele sturing op capaciteit is/was er behoefte aan tactische sturing

• Naast COVID zorg was er behoefte aan een centraal punt dat de opschaling van reguliere zorg monitort 



DOELSTELLING FIC
• Creëert inzicht in patiënt – capaciteit – personele informatie en combineert dit met inzicht in verleden – heden – toekomst 

• Signaleert welke sturing noodzakelijk is en adviseert zorgmanagement over de integrale capaciteit

• Ondersteunt tactische besluitvorming en helpt bij het uitvoeren van complexe data-analyse t.b.v. capaciteitssturing 

• Houdt overzicht en ondersteunt de fase van opschaling van reguliere zorg 
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WAT IS FLOW?
Wat is flow?

• ‘Flow’ is de beweging van patiënten door een zorginstelling

• Het gaat om de zorg, fysieke middelen en interne systemen die nodig zijn om patiënten 

van het punt van diagnose naar het punt van ontslag te brengen, met behoud van 

kwaliteit en tevredenheid van de patiënt en zorgverlener

• Het stroomlijnen van flow betekent het verbeteren van coördinatie van zorg, 

patiëntveiligheid en gezondheidsresultaten door optimaal te voldoen aan de zorgvraag 

en patiënten effectief en efficiënt door zorgtrajecten te leiden

Waarom flow verbeteren?

• Slecht gestroomlijnde flow kan leiden tot o.a. lange wachttijden, vertragingen en 

annuleringen

• Inefficiënte planning kan leiden tot overvolle eenheden en overbelast personeel, terwijl 

andere capaciteiten wellicht onvoldoende benut worden

• De patiënt is het beste af op de juiste plaats waar zij de juiste zorg krijgt waar zoveel 

mogelijk waarde gecreëerd wordt



DEELNEMERS FIC & SAMENHANG ANDERE GREMIA
• In crisis tijd tweemaal daags bijeenkomst, nu 2x per week (ma, do)

• Verschillende rollen en locaties vertegenwoordigd:

• Klinische afdelingshoofden (SN, BS & Hart)

• Ambulant afdelingshoofd

• Medisch specialisten (INT & CHI)

• Teamhoofd SEH

• Teamhoofd ANW / spoedcoördinatie

• Dienstdoend manager

• Adviseur Zorglogistiek (coördinator)

• Koppeling met diverse andere overleggremia (beddenoverleg, Tactisch Plannings Overleggen, et cetera)



Doorstroom

Sturen op (fysieke) consulten per tijdstip 
en per locatie (1,5m borgen) d.m.v. 
dashboard poli:

→Betere spreiding over de dag heen
→Betere benutting van locaties

Instroom Uitstroom

LOCATIEOVERSTIJGENDE BEELDVORMING



LOCATIEOVERSTIJGENDE BEELDVORMING
DoorstroomInstroom Uitstroom

Sturen op (voorspelde) bedbezetting en 
benutting isolatiekamers:

→Verder vooruit kijken & handelen
→Overplaatsen patiënten binnen & 

tussen locaties
→Uitwisselen personeel
→ Flexibele opnameplanning
→Minder code rood



LOCATIEOVERSTIJGENDE BEELDVORMING
DoorstroomInstroom Uitstroom

Sturen op aantal wachtenden op nazorg:

→Bij het plannen van electieve zorg 
wordt nagedacht over effect op 
benodigde nazorg

→ Inzet zorgbemiddeling op gewenste 
locatie (mede afhankelijk van druk 
beddenhuis)



Doorstroom

• Aantal wachtenden vervolgzorg 
(t.o.v. vorige week)

• Aantal orders Zorgbemiddeling
(t.o.v. vorige week)

Verwacht Realisatie

Voorspelling

• Spoedopnames (t.o.v. vorige week)

• Verwijzingen (t.o.v. vorig jaar)

• Toegangstijden (t.o.v. laatste 3m)

• Fysieke consulten (t.o.v. vorige week)

• SEH stops (t.o.v. vorige week)

• EHH stops (t.o.v. vorige week)

• Gesloten capaciteiten
(t.o.v. vorige week)

• Poli
• BVT 
• OK
• Bedden

• Electieve opnames 
(t.o.v. vorige week)

• TOELICHTING / ACTIES

SEH instroom zowel regulier als COVID is hoog ondanks dat 
ANW tussen 20-8u sneltesten doet.

Acties:
• Instroom op INT/MDL beperken.

• TOELICHTING / ACTIES
Capaciteit is de komende 6 weken verminderd vanwege 
reductieperiode zomer (wk 30-35). Acties:
• Vanwege toenemende COVID positieve pt, deze week 

bepalen of COVID cohort verpleegd gaat worden.
• Vanwege relatief hoog aantal COVID pt in ons ziekenhuis, 

bepalen of verdeling regio anders kan.
• Beddencapaciteit september analyseren, i.r.t. eventueel 

openen COVID afdeling, personele inzet/vakanties en OK-
programma.

• TOELICHTING / ACTIES
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Sneltesten COVID-19:
- Op de SEH tussen 08.00 en 20.00 

uur
- Door het ANW hoofd tussen 20.00 

en 08.00 uur

→Betere doorstroom & benutting 
(geen verdenkingspatiënten in 
isolatiekamers)

Voorkomen opnames vanaf SEH:
- Extra afstemming ANW hoofd & 

transferverpleegkundige mbt capaciteit VVT

→Betere benutting capaciteit, juiste zorg juiste 
plaats (‘onnodige’ ziekenhuisopname 
voorkomen)

Koppeling dagelijks beddenoverleg:
- Fysiek overleg in FIC
- Ook focus op VOD’s
- Integrale benadering & ook verder 

vooruit

→Gebruik HOTflo
→Betere registratie VOD’s
→ Tijdiger bijsturen op capaciteit

Profilering van het FIC / Zorglogistiek:
- Herkenbaarheid van de afdeling
- Wekelijks rondsturen rapportage

Winstpunten multidisciplinair, locatieoverstijgend overleg



VRAGEN


