HOE LEER JE AIOS DOELMATIG
DENKEN EN HANDELEN?
GOOD PRACTICE UIT OOR ROTTERDAM
Aios hebben een grote rol in de logistiek van patiënten. Daar zijn ze zich meestal niet van
bewust. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis ontwikkelde voor hen een training.

WAAROM?
In rustige tijden lege bedden en patiëntenstops in drukke tijden: als ziekenhuis wil je liever een evenwichtige verdeling
van je bedbezetting. Ook aios kunnen belangrijke efficiencyverbeteringen brengen in de patiëntenlogistiek.

TEGENWERPINGEN
“De winter komt er weer aan”

“We hebben geen grip op
spoedopnames”

Als je cijfers over enkele jaren bekijkt, zie je dat aantallen
overeenkomen en dat je beddencapaciteit vaak goed kunt
plannen.

De mensen die naar de SEH komen zijn wel anders, maar als
je naar de cijfers kijkt, zijn de aantallen vrij stabiel. Daar kun je
dus goed je beddencapaciteit op baseren.

HOE AIOS EMPOWEREN?
Training voor aios met de volgende onderdelen:
Kennis

Empowerment

 Patronen in kliniek
 Vermoedelijke ontslagdatum
– Ontslaggericht werken
– Ontslagbepalende taken, prioriteiten en actiehouders
– Rol van de patiënt
 Visite lopen
– Voorbereiding
– Effectief visite lopen

	Bewustzijn prikkelen van eigen rol & taak in de klinische
keten
– Bewustzijn van (potentiële) invloed
 Empowerment op logistiek sturen
– Sturen op taken
– Sturen op teams
– Tot waar gaat mijn invloed (en wanneer escaleer ik)?
 Gebruik maken van creativiteit en denkkracht van aios
– Waar zien aios het potentieel?

WAT IS BIJVOORBEELD VAN INVLOED OP LOGISTIEK?
	Dag waarop de grote
visite plaatsvindt
(niet vlak voor het
weekend, liever
eerder in de week)

	Dag waarop je geplande
opnames plant (nu begin
van de week, voor een
optimale beddenbezetting is
halverwege de week beter)

	Strak en met vooruitziende blik organiseren:
als de VOD (vermoedelijke ontslagdatum)
vrijdag is, wat moet er dan tot vrijdag nog
allemaal gebeuren en kunnen we dat
efficiënt plannen? (proactief ipv reactief)

RESULTAAT?
	Aios pakken hun rol omdat ze weten
hoe ze invloed kunnen uitoefen op
patiëntenlogistiek.

	Minder patiëntenstops door efficiëntere
zorgplanning en betere bezetting van
bedden.

SUCCESFACTOREN TRAINING
Inzichtelijk maken met cijfers van eigen ziekenhuis/afdeling
(ligduur, opnameplanning, ontslagdata) en samen analyseren:
hoe kunnen we piek of daling verklaren en hoe hebben we
daar als arts invloed op?

Samenspel tussen logistieke afdeling – vakgroep – aios; aios
heeft lang niet overal invloed op, moet goede samenwerking
zijn tussen logistieke afdeling (inzicht bieden adhv cijfers),
medisch specialisten (bijv. opnameplanning en planning grote
visite) en aios (met vooruitziende blik VOD en zorg plannen).

REACTIES VAN AIOS
“Niet alleen wij, ook de
patiënt weet beter waar
hij aan toe is”

“Interessant om de
cijfers te analyseren,
daar leer je veel van”

“We hebben veel meer invloed
op de beddencapaciteit dan ik
eerst dacht”

MEER PRAKTIJKVOORBEELDEN, TIPS EN ERVARINGEN: WWW.BEWUSTZIJNSPROJECT.NL

