
Agenda datum

Agenda kop

Agenda plat

Colofon

5 WEEKOVERZICHT nummer 45, 8 november 2013

Zorgvisie is een uitgave van Reed Business 
Media. Redactie Eric Bassant (hoofdredacteur), 
Alie Zwart en Berber Bast (eindredactie), Carina 
van Aartsen, Mark van Dorresteijn, Wouter van 
den Elsen, Bart Kiers (redacteuren) Redactie-
adres Postbus 152, 1000 AD Amsterdam, (020) 
515 97 22, e-mail: zorgvisie@reedbusiness.nl, 
site: www.zorgvisie.nl Vormgeving Joshua 
Fautngiljanan Advertenties Emile van der 
Velden, (020) 515 97 63, Marike Cloosterman, 
(020) 515 97 61 Traffic (0314) 34 97 43; traffic.
ghz@reedbusiness.nl Commercieel manager 
Mark Miedema Marketing Šejla Dmitrović, 
(020) 515 97 87 Abonnementen Reed Busi-
ness Media, klantenservice, (0314) 35 83 58,  
e-mail: klantenservice@reedbusiness.nl 
Uitgever  Ben Konings Copyright © Reed Busi-
ness Media 2007 Auteursrecht en aanspra-
kelijkheid Alle rechten voorbehouden. Niets 
uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-

bestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of 
op enige wijzen, hetzij elektronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen, of enige andere 
manier, zonder voorafgaande schriftelijke toe-
stemming van de uitgever. Uitgever en auteurs 
verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze 
en naar beste weten is samengesteld; evenwel 
kunnen uitgever en auteurs op geen enkele 
wijze instaan voor de juistheid of volledigheid 
van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaar-
den dan ook geen enkele aansprakelijkheid 
voor schade, van welke aard ook, die het gevolg 
is van bedoelde informatie. Gebruikers van 
deze uitgave wordt met nadruk aangeraden 
deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, 
maar af te gaan op hun professionele kennis 
en ervaring en de te gebruiken informatie te 
controleren. Algemene voorwaarden Op alle 
aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van 
Reed Business zijn van toepassing de voorwaar-
den welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel te Amsterdam. Wet bescherming 
persoonsgegevens Uw opgegeven gegevens 
kunnen worden gebruikt voor het toezenden 
van informatie e n/of speciale aanbiedingen 
door Reed Business en speciaal geselecteerde 
bedrijven. Indien u hiertegen bezwaar heeft, 
stuurt u een brief naar Reed Business Media, 
t.a.v. Adresregistratie, Postbus 808, 7000 AV 
Doetinchem.

18 november

Publiekslezing: Kanker, ze kunnen zoveel 

tegenwoordig

locatie: UMC Utrecht

organisatie: UMC Utrecht Cancer Center

informatie: www.umcutrecht.nl/

publiekslezingen

18 november

Werkcongres: Zorgtoerisme

locatie: Hotel de Rijper Eilanden, De Rijp

organisatie: Ontwikkelingsbedrijf NHN

informatie: www.nhn.nl/zorgtoerisme

19 november 

Training: Formatieplanning op basis van 

klantvraag

locatie: Utrecht

organisatie: Q-Academy

informatie: www.qacademy.nl

19 november

MBA-proeflokaal: 

Personeelsmanagement

locatie: De Hamermolen, Ughelen

organisatie: TSM Business School

informatie: www.tsm.nl

19 en 20 november

Managementtraining: Lean Zorg

locatie: Bussum

organisatie: Accent organisatie Advies B.V.

informatie: www.accentadvies.nl

20 november

Symposium: Besturen in transitie - zorg 

voor ander perspectief

locatie: Universiteit van Tilburg

organisatie: Gemeente Tilburg en Universi-

teit van Tilburg

informatie: tranzo@tilburguniversity.edu

20 november

Nationaal Preventie Debat Infectieziekten

locatie: Beauforthuis, Austerlitz (bij Zeist)

organisatie: BlomBerg Instituut

informatie: www.preventiedebat.nl

20 november

Workshop: kennismaken met Lean (six 

sigma) voor onderwijs, zorg en welzijn

locatie: Amstelveen

organisatie: UNC Plus Delta

informatie: www.plusdelta.nl

21 november

Congres: Zorg Beter met Vrijwilligers

Fase 2

locatie: Antropia, Driebergen

organisatie: Vilans en MOVISIE

informatie:  

www.zorgbetermetvrijwilligers.nl

INGEZONDEN OPMERKELIJK DE KWESTIE ANALYSE VERSLAG NIEUWS AGENDAPERSONALIAXX VRAGEN AANSLIM GEVONDENREDACTIONEEL

Drie soorten laboratoriumpakketten: tot 

juni vorig jaar konden artsen van de IC van 

het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft 

hieruit kiezen om allerlei (bloed-)waarden 

in het lab te laten bepalen. Voor ernstig 

zieke patiënten kozen zij vaak het zogehe-

ten groot schema, met veel bepalingen. 

Mensen die al langer waren opgenomen, 

konden toe met een ‘klein schema’. Voor 

patiënten na een operatie was er het ‘post-

operatieve schema’. De drie lab-pakketten 

zijn nu doelmatiger samengesteld, wat 

vorig jaar in zeven maanden tijd leidde tot 

een reductie van 34 procent (29.759) lab-

bepalingen.  Over 2013 wordt zelfs een 

afname van vijftig procent verwacht.

Dubbele bepalingen

De efficiëntere indeling vloeit voort uit een 

Lean Six Sigma-project, uitgevoerd door 

IC-verpleegkundigen Jenny de Hoog en 

Anita de Vreede en begeleid door Rob de 

Graaf, projectmanager Lean Six Sigma. 

Hieruit blijkt dat voor lab-aanvragen op 

dezelfde dag – of zelfs in dezelfde aanvraag 

– vaak dubbele bepalingen van dezelfde 

soort werden uitgevoerd, bijvoorbeeld 

voor glucose. Andere bepalingen werden 

te snel achter elkaar gedaan, waardoor ze 

geen zinvolle informatie opleverden. ‘Ook 

bleek dat het post-operatieve schema wei-

nig werd aangevraagd omdat er bepalin-

gen in werden gemist. In plaats daarvan 

werd gekozen voor een groot schema.’

Dat lijkt op met een kanon schieten op een 

mug, erkent voormalig ic-verpleegkundige 

De Graaf. ‘Dit komt in de zorg vaker voor. 

De middelen voor diagnostiek zijn enorm 

uitgebreid. We maken daar veel gebruik 

van. Is dat uit gemakzucht? Of uit angst om 

iets te missen? Bij de ic speelde ook gemak-

zucht een rol:  laten we een groot schema 

aanvragen, dan missen we niets. Maar te 

uitgebreide diagnostiek biedt ook een 

soort schijnveiligheid.’

Nieuwe categorieën

In nauwe samenwerking met de intensivis-

ten kwamen De Hoog en De Vreede tot 

nieuwe categorieën lab-pakketten: een 

acuut pakket (zeer uitgebreid), een hoog-

complex schema, een laag-complex schema 

en een post-operatief schema. Aan het 

laatste zijn extra bepalingen toegevoegd, 

zodat minder snel een uitgebreid pakket 

nodig is. Dubbelingen zijn uit de pakketten 

gehaald, net als een aantal ‘minder rele-

vante’ bepalingen (zoals de INR-maat om 

bloedstolling te bepalen) die er standaard 

in zaten. De nieuwe lab-pakketten worden 

sinds juni vorig jaar op de ic gebruikt. ‘Aan 

lab-materialen scheelde het vorig jaar 3000 

euro. Maar de totale besparing is lastig te 

berekenen. Labbepalingen verschillen 

enorm in prijs. Het gaat pas serieus geld en 

een betere kwaliteit opleveren als je op 

diagnostiek in het hele ziekenhuis zou 

besparen. Verschillende afdelingen, zoals de 

OK en de seh, gaan het voorbeeld van de ic 

volgen.’ (PATRICIA VAN DER ZALM)

Een doelmatiger indeling van laborato-

riumpakketten op de ic van het Reinier 

de Graaf ziekenhuis leidde vorig jaar in 

zeven maanden tot 34 procent minder 

lab-bepalingen. ‘Te uitgebreide diag-

nostiek biedt een soort schijnvei- 

ligheid.’

Doelmatiger prikken
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