
 

Kort nieuws zomer 2011 

De roerige tijden in de gezondheidzorg zijn nog niet voorbij. 

Dagelijks staan er berichten in de krant over een stortvloed 

aan ontwikkelingen. Bestuurders, artsen, politici, 

verpleegkundigen, zorgverzekeraars, iedereen heeft zijn 

eigen kijk op deze complexe materie, gaat er mee om en 

oefent er waar mogelijk invloed op uit. Uiteindelijk moeten 

vooral de zorgverleners creatief en flexibel met de steeds 

veranderende spelregels kunnen omgaan.  

Zorgverleners kunnen dit doen door te sturen op 

geïndividualiseerde doelen per patiënt, waarbij kwaliteit en 

logistiek onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit noemen 

wij Operationeel Sturen. Het is een inmiddels bewezen 

aanpak die op tientallen (verpleeg)afdelingen van 

ziekenhuizen 20% of meer verbetering van productiviteit 

heeft opgeleverd. De Theorie of Contraints is een belangrijke 

inspiratiebron voor Operationeel Sturen. 

Over wat InnoQare voor u kan betekenen in het licht van de 

actuele ontwikkelingen sturen we binnenkort een aparte 

notitie. In deze Nieuwsbrief enkele actuele zaken en 

evenementen die kort na de zomerperiode zullen 

plaatsvinden.  

13 oktober: seminar 

Sturen op (gezondheids)doelen, hoe doet u dat? 

Sturen op gezondheidsdoelen leidt tot een betere kwaliteit 

van de gezondheidszorg en betere zorg voor de patiënt. 

Bovendien vergroot het de effectiviteit van de ingezette 

middelen, zowel in menskracht als in geld. Dit staat in het 

advies dat uitgebracht is door de Raad voor de 

Volksgezondheid en Zorg aan de minister van VWS  vorige 

maand. Op 13 oktober is InnoQare voornemens een seminar 

te organiseren: ‘Sturen op gezondheidsdoelen: Hoe doet u 

dat?’ Meer informatie volgt begin augustus. 

 

22 september:  ronde tafel (op uitnodiging) 

Concentratie van  de zorgsector, zorglogistiek bezien 

Complexe behandelingen in de curatieve zorgsector 

worden in toenemende mate geconcentreerd, zo is het 

plan. Voor individuele ziekenhuizen betekent dit onder 

andere een toename van het aantal 

samenwerkingsverbanden en hogere eisen aan de 

betrouwbaarheid van de verschillende stappen in 

zorgprocessen. Nieuwe samenwerkingspartners naadloos als 



 

nieuws schakels in zorgprogramma’s toevoegen. Hoe doe je 

dat, vanuit het perspectief van het perifere en het topklinische 

ziekenhuis op basis van een zorglogisiteke insteek? Hebt u 

belangstelling: info@innoqare.com 

5 september: start TOC Expert opleiding Zorg 

De Theorie of Constraints is de basis van onze methoden. 

Tijdens de opleiding, die bestaat uit 5 blokken van 2,5 dag, 

komen de theoretische kennis van TOC en de praktische 

toepassingsmogelijkheden in uw ziekenhuis aan bod. Veel 

aandacht wordt besteed aan manieren om effectief 

problemen te benoemen, te erkennen en op te lossen op en 

zo laag mogelijk niveau in de organisatie. De thema’s 

leiderschap en verandermanagement komen ook aan bod. 

Zeer interessant voor beleidsmedewerkers en leidinggevenden 

uit zorginstellingen.  De opleiding wordt afgesloten met een  

project uit de dagelijkse praktijk en een toets. 

Op 5 september start InnoQare voor de 5e keer met deze 

opleiding. Gedetaillerd programma, data en inschrijven: 

www.innoqare.com.  

HagaZiekenhuis 

De RVE interne, MDL, reumatologie en oncologie van het 

HagaZiekenhuis is 9 maanden geleden gestart met 

Operationeel Sturen. Doelstelling van het project was de 

gemiddelde ligduur te verlagen van gemiddeld 7.5 naar 6.0 

dagen. Binnen 8 maanden is dit resultaat ruimschoots 

overtroffen: de ligduur in mei was 5,3 dagen (-30%). In deze 

periode werd tevens een productiegroei van rond de 10% 

gerealiseerd. Naast effecten op de ligduur heeft het project 

o.a. geleid tot een effectievere invulling van het visitelopen op 

de afdelingen, minder logé’s en zijn diverse kwalitatieve 

verbeterpunten rond de patiëntenzorg gerealiseerd. 

SEH IJsselland Ziekenhuis 

Sinds 1 februari is de SEH van het IJsselland Ziekenhuis gestart 

met het registreren van de doorstroming. Door de identificatie 

van knelpunten liggen patiënten korter dan voorheen op de 

SEH en is er meer overzicht over het werk gekomen voor de 

zorgverleners. De zorgverleners pakken veel meer ‘knelpunten’ 

zelf op. Doordat de zorgverleners zich per patiënt een doel 

stellen, is niet alleen de behandeltijd afgenomen, maar nog 

belangrijker, de kwaliteit toegenomen. 

InnoQare Duitsland 

De eerste opdracht van InnoQare in Duitsland is een feit. Vol 

enthousiasme zijn twee van onze adviseurs in 

Ueckermünde/Anklam, in het verre Oosten van Duitsland, aan 

de slag gegaan. Dit ziekenhuis,  waar Operationeel Sturen van 

InnoQare nagenoeg ongewijzgd wordt toepgepast, is 

onderdeel van een keten van 48 zorgorganisaties, waarvan 8 

ziekenhuizen. De implementatie moet gezien worden als een 

pilot. Meer nieuws uit Duitsland is op korte termijn te 

verwachten via www.innoqare.com 

 

 

 


