
Post
corona

 

Hoe ga je aan de slag met het
aanpakken van de opgelopen
achterstand in zorgverlening?

Een aanpak op basis van eerste

praktijkervaringen en onderzoek.



Het is niet
alleen een
capaciteit
vraagstuk

Zoals het ging, gaat het niet.

De opgelopen achterstand in ziekenhuizen

is niet in te halen door de zorg in

ziekenhuizen te organiseren op de manier

zoals die georganiseerd was voor Corona. 

 

Er zijn aanpassingen en afspraken nodig

over de inzet van capaciteit, over financiën,

personeel, omarming van innovaties en over

de samenwerking in de regio en

samenwerkng landelijk. 

 

Elk onderdeel werken we uit met de

belangrijkste opgave en

oplossingsrichtingen die we tegenkomen in

de prakijkt. 

 

 
De hoofdstukken:
 
Inzet van capaciteit en planning van vraag
Een regionale aanpak
Personeel
Financieel
Innovatie
Programma management



Inzet van
capaciteit en
planning van

vraag 

 

De belangrijkste thema's en vragen·      
 

Stuwmeer van zorg: 
Welk deel van de zorg moet later alsnog worden

ingehaald?

 

Innovatie: 
Wordt alle zorg daadwerkelijk binnen het ziekenhuis

ingehaald?

 

Urgentie: 
Welke zorg moet daarbij eerst, en welke financiële

consequenties heeft dit?

 

Capaciteit:
Wat is de bottleneck-capaciteit bij opstart? 

  

Personeel:
welke invloed hebben factoren als verzuim, opgespaarde

vakantie-uren en in te halen nascholing voor uw

capaciteit?

Onze aanpak
"Voorkom “first-come-first-served."
Zorg voor inzicht in zorgvraag en in capaciteit, classificeer op basis

van medische urgentie. Houdt zicht op financiële consequenties

 

“Het geen foto, maar een video.”
Benader het probleem daarom ook niet middels een eenmalige

analyse, maar denk na over een besturingsstructuur die bijstuurt en

knelpunten in capaciteit signaleert.

 

“Analyse is goed, doen is beter!”
Laat uzelf begeleiden. Niet door een adviseur die een rapport

schrijft, maar door een “co-piloot” die meehelpt om strategische

kaders te stellen en deze te vertalen naar executie.



Onze ervaring met vergelijkbare vraagstukken
 

Implementatie van nieuwe besturingsmodellen, zowel

ziekenhuisbreed als separaat voor poliklinieken, OK’s en

klinieken voor meerdere ziekenhuizen.

 

Langdurige trajecten voor het opzetten van een

capaciteitsorganisatie in ziekenhuizen, van operatie tot

strategie.

 

Project- en programma management in een veelvoud

van logistieke trajecten binnen ziekenhuizen

 

Inzet van
capaciteit en
planning van

vraag 

 

 

Meer weten? 
Neem contact op met Joep van Dun om

een uur vrijblijvend te sparren over

capaciteitsmanagement in tijden van en

in tijden na Corona!

vandun@vreelandgroep.nl 
 

 

Benieuwd naar de uitwerking van de 
andere thema's? 
Stuur een mail aan:

corona@vreelandgroep.nl 

 

Kijk  op onze site:

www.vreelandgroep.nl
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Een regionale
aanpak

 

De belangrijkste thema's en vragen·      
 

De juist zorg op de juiste plek:
Welke zorg hoort in het ziekenhuis, welke niet? Kan er

ook zorg buiten het ziekenhuis ingehaald worden?

 

Zorg op afstand: 
Kunnen we in samenwerking met ketenpartners,

ondersteund door beeldbellen en tele-monitoring, zorg

bij patiënten thuis gaan leveren? 

Hoe houden we de innovaties die door Corona

noodzakelijk waren vasthouden om de dienstverlening

en efficiëntie te verhogen?

 

Wie betaalt wat: 
Hoe maken we goede afspraken over vergoedingen van

de geleverde zorg met onze ketenpartners, en hoe doen

we dit zo dat het duurzaam is voor alle partijen. 

 

Concurrent, rivaal of conculega
Met wie werk je samen, onder welke voorwaarden en met

wie niet?

 

Onze aanpak
 

Zorg voor een gemeenschappelijk ambitie / een gedeelde
sense of urgency; 
Het vraagstuk in de regio is uniek, organisatie overstijgend

en op te lossen via samenwerking.

·      

You’re either at the table or on the menu; 
 Vanuit het gemeenschappelijk belang participeren

belanghebbenden, en intenties van betrokkenen zijn helder. 

 

Doen met een veelvoud aan korte, doelgerichte pilots: 
Begin met specifieke patiëntgroepen / cliëntgroepen

om op kleine schaal nieuwe samenwerking mee uit te

proberen. Gebruik deze ervaringen om het in te bedden en

uit te breiden: met meer zorgaanbieders en meer

patiëntgroepen.



Een regionale
aanpak

Onze ervaringen bij vergelijkbare vraagstukken
·      

Persoonsvolgende zorg in Zuid Limburg: 
samenwerking tussen WLZ ouderenzorgaanbieders om

bewoners de zorg te laten krijgen op plek van voorkeur, door

gemeenschappelijk te werken aan nieuw aanbod en geleiding

van nieuwe cliënten naar de juiste plek

·      

Netwerk Acute opname afdelingen in Nederland: Oprichting en

facilitering van het netwerk van

ziekenhuizen met een acute opname afdeling. Om

gezamenlijke ontwikkeling van deze zorg verder vorm te

geven en ervaringen te delen.

·      

Begeleiding van ziekenhuizen naar nieuwbouw 

waarbij een deel van de zorg uitgeplaats wordt

naar ketenpartners, een deel efficiënter ingevuld wordt en een

deel van de zorg

voorkomen wordt.

·      

Project- en programmamanagement in landelijke en regionale

trajecten, gericht op het verbeteren van de samenwerking om

de patiënt / cliënt op de juiste plek te krijgen.

 

  

 

Meer weten? 
Neem contact op met Herre van Kaam om

een uur vrijblijvend te sparren.

 vankaam@vreelandgroep.nl 
 

 

Benieuwd naar de uitwerking van de 
andere thema's? 
Stuur een mail aan:

corona@vreelandgroep.nl 

 

Kijk  op onze site:

www.vreelandgroep.nl
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