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06 mei 200806 mei 2008



Meerwaarde traceersysteemMeerwaarde traceersysteem



Hulp medewerkersHulp medewerkers

Opleiding medewerkersOpleiding medewerkers

Communicatie met OKCommunicatie met OK

Historiek van setsHistoriek van sets

CijfermateriaalCijfermateriaal



Hulp voor CSA medewerkersHulp voor CSA medewerkers

1.1. Welke set is dit?Welke set is dit?
2.2. Mag dit in de wasmachine?Mag dit in de wasmachine?
3.3. Van waar komt dit?Van waar komt dit?
4.4. Wie kent dit?Wie kent dit?
5.5. Mag dit in de autoclaaf?Mag dit in de autoclaaf?
6.6. Is dit volledig?Is dit volledig?
7.7. Etc.Etc.



Door eenvoudige Door eenvoudige 
handeling info handeling info 
krijgenkrijgen





Hoeveelheid info afhankelijk van inputHoeveelheid info afhankelijk van input
en opgebouwd in en opgebouwd in levelslevels



Opleiding en bijsturen individueelOpleiding en bijsturen individueel



Communicatie met OK Communicatie met OK 
TelefoonTelefoon

Op bezoek Op bezoek 

Hebben Hebben 
julliejullie……………………………………....

Weten Weten 
julliejullie……………………………………..

Waar isWaar is…………………………………………....



CommunicatieCommunicatie

webcommunicatiewebcommunicatie







Historiek Historiek 

Wanneer watWanneer wat

Wanneer wieWanneer wie

Wanneer hoeWanneer hoe

Cycli gegevensCycli gegevens







Cijfermateriaal Cijfermateriaal 

Voorgeprogrammeerde rapporten en Voorgeprogrammeerde rapporten en 
gegevensgegevens

Zelf te genereren gegevens uit de Zelf te genereren gegevens uit de 
bestaande databestaande data



Cijfermateriaal Cijfermateriaal 

Aantal settypesAantal settypes 900900

Aantal setsAantal sets 17001700

Aantal instrumentenAantal instrumenten ????????



Hoeveel maal gesteriliseerdHoeveel maal gesteriliseerd



Machinegebruik  Machinegebruik  



Discipline Discipline --> Settype  > Settype  --> verschillende sets> verschillende sets
--> aantal maal gesteriliseerd/periode> aantal maal gesteriliseerd/periode

Inzicht in nood aan uitbreiding sets ?Inzicht in nood aan uitbreiding sets ?



Vervallen setsVervallen sets

Binnen x aantal dagenBinnen x aantal dagen

Bevindt zich op die locatieBevindt zich op die locatie



Niet voor geprogrammeerde Niet voor geprogrammeerde 
rapportenrapporten

Aantal eenheden per periodeAantal eenheden per periode
Hoe is werkdruk verdeeld over de Hoe is werkdruk verdeeld over de 
week?week?
Verhoogde omzet?Verhoogde omzet?
Groei per discipline?Groei per discipline?



Sets januari april 2007Sets januari april 2007



Sets januari april 2008Sets januari april 2008



vergelijk jan april 07-08
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ConclusiesConclusies

Groei eerste 4 maand 2008 tov2007:Groei eerste 4 maand 2008 tov2007:
–– van 172.182 naar 21.864 is +27%van 172.182 naar 21.864 is +27%

In 2007 februari minst sets In 2007 februari minst sets 
2008 maart minst sets2008 maart minst sets



Spreiding en werkdruk / weekdag Spreiding en werkdruk / weekdag 
0808

Maandag dag 1Maandag dag 1



Aantal eenheden per datumAantal eenheden per datum

Januari 07 per dagJanuari 07 per dag



Aantal eenheden per datumAantal eenheden per datum
per dag Januari 08per dag Januari 08



Conclusies Conclusies 

2007 geen enkele dag meer dan 250 2007 geen enkele dag meer dan 250 
eenheden per dag in januarieenheden per dag in januari
In 2008 9 dagen meer dan 250 In 2008 9 dagen meer dan 250 
eenheden per dag in januarieenheden per dag in januari



Eenheden per discipline 07Eenheden per discipline 07



Eenheden per discipline 08Eenheden per discipline 08



Sets/discipline januari april 07/08Sets/discipline januari april 07/08

discipline vergelijk jan april 07/08
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Sets/discipline januari april 07/08Sets/discipline januari april 07/08

disciline vergelijk jan /april 07/08
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ConclusiesConclusies

Orthopedie: 2007Orthopedie: 2007 23682368
2008 2008 37803780

Groei met 59%Groei met 59%

Gastro Gastro enteroentero: 2007: 2007 25242524
2008 2008 

31093109
Groei met 23%Groei met 23%



Bedankt voor uw aandachtBedankt voor uw aandacht
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