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Enkele cijfers ….

w Aantal artsen: 160

w Aantal medewerkers: 2189

w Aantal opnames 29.298

w Ingrepen over 11 OR zalen 17.243

w Omzet: € 226.780.214
(10 miljard BEF)
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1996
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2009



2009



Computer en fototoestel





w Uitbreiding disciplines

w Evolutie in sterilisatietechnieken plasma cfr stoom 
en ethyleenoxide

w Nieuwe chirurgische technieken
w MIC
w Robot

Noodzaak verdere informatisering





Patronen 

w Registratie van handelingen en acties

w Kwaliteitsbeheersysteem met uitbreiding tot 
patiëntniveau



Set X komt op CSA

Medewerker maakt keuze

Patroon 1



Patroon 1

Handmatig reinigenHandmatig reinigen



Set X komt op CSA

Patroon 2

Vastgelegde procedure

Patroon 2



Patroon 2 = kwaliteitsbeheerssyteem









Bepaling van de keuze

w Antwoord op de eisen van de gebruiker
w Gebruiksvriendelijkheid
w Veiligheid
w Architectuur
w Rapportering
w Intergratie software en hardware
w Evolutie
w Support
w Noodzaak 



Never ending story



Voordelen door “tracering”

w De medewerker krijgt een antwoord op zijn vragen: 
wat is dit
van wie is dit
wat moet hier mee gebeuren
hoe ziet dit eruit
waar bevindt het zich

w Het Operatiekwartier kan online de behandelingsfase van 
de set controleren en volgen.

w Minder vragen zowel vanuit het OK als van de medewerkers



Meten is weten

w Vanuit de verzamelde data:
w Kennis
w Historiek
w Cijfers
w Realiteit
w Planning
w Uitbreiding 
w Capaciteitsnoden 



Cijfers uit data

24126 eenheden verdeeld over 5 maand



Seteenheden in % per discipline over 5 maand



Eenheden voor orthopedie over 5 maand

januari

februari



Werkdruk in % per weekdag

maandag

dinsdag



Behandeling Laparoscopiesets over 5 maand



Gebruik laparoscopie sets per dag en per maand



Gebruik laparoscopiesets per dag in mei



Losse instrumenten kleurcode



Losse instrumenten etsen



Losse instrumentenàuit sorteren



Losse instrumenten

Uniek nummer Geen uniek nummer

Monoset creëren

Losse instrumenten



Via uniek nummer naar set



Via uniek nummer naar set



Via uniek nummer terug naar gebruiker



Via uniek nummer of setcode



Via uniek nummer terug naar gebruiker



Losse instrumenten

Geen uniek nummer

Via container Via bulk

Losse instrumenten



Via container naar instrument



Via container terug naar gebruiker



Via bulk naar set



Setten creëren 





Via bulk terug naar gebruiker



Code op instrument

w Wat?

w Wie?

w Hoe?

w Op alles?

w Waar?



Wat plaatsen



Datamatrix door firma



Datamatrix via micropercussie



Datamatrix met micropercussie



Datamatrix na wasbehandelingen

Ets datamatrix Micro percussie datamatrix



Waar

w Uniforme plaats is moeilijk

w Alternatief : keydot



Praktisch??



Positiefoto instrument op lezer



Via datamatrix naar set





Via datamatrix naar gebruiker



voordelen

w De medewerker krijgt een antwoord op zijn vragen: 
w wat is dit
w van wie is dit
w wat moet hier mee gebeuren
w hoe ziet dit eruit
w waar bevindt het zich

w Het Operatiekwartier kon online de behandelingsfase van 
het instrument controleren en volgen.

w Minder vragen zowel vanuit het OK als van de medewerkers



Via unieknummer 



Via container



Via bulk 



Via datamatrix



De toekomst

w Alle instrumenten??



Dank u


