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.

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.

Het is niet
alleen een
capaciteit
vraagstuk

De hoofdstukken:
Inzet van capaciteit en planning van vraag
Regionaal en landelijk
Personeel
Financieel
Innovatie
Programma management

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?

Inzet van
capaciteit en
planning van
vraag

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

