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voorbereiding nieuwe werkwijze:
sterilisatie (eiland -opstart) operatiekwartier (st.-Jan)

 2005-2006

 container naar non-woven

 integratie software:

 steri-line (Aexis)

 set-types aanmaken

 inhoud omschrijving sets

 opleiding personeel sterilisatie

 nieuwe infrastructuur:

 vloerbelading sterilisatoren

 stericarts voor transport sets

 karrenwas

 2005-2006

 nieuwbouw (dhr Roncada C.)

 definiëren van inhoud:

 wijzigingen aan sets

 picklijsten aanmaken

 voorraadkasten en karren zalen

 bergingen instrumentensets

 pickstraat

 ontwikkeling software:

 Or-line (Aexis)

 opleiding personeel ok



Casecart + stericart= 1 cart
Eigenschappen van cart en wielen :

Steri-cart:

 Hitte –en vochtbestendig

 bestand tegen zeer hoge temperaturen

 Resistent tegen extreem hoge druk en 
vacuüm trekken

 Maximale capaciteit voor gebruik in de 
sterilisatoren (2 per cyclus)

 Werkbaar met non-woven

 Mechanisch reinigbaar

Case-cart :

 Overzichtelijke belading

 Zwaartepunt laag

 Langs 2 zijden benaderbaar

 kleine draaicirkel

 identificeerbaar zijn (scan- of tagbaar)

 Voldoende laadhoogtes

 Mogelijkheid tot # ingrepen/cart





operationeel :14 feb 2007   (ingebruikname nieuw operatiekwartier)

integratie werken met case-carts

 4 weken aan 50% boeken

 motiveren van correcte en tijdige planning ingrepen

 begeleiden van:
 artsen en verpleegkundigen

 pickstraat –medewerkers

 fine-tuning van:
 voorraad kasten zalen (hoeveelheden)

 anesthesie karren (inhoudelijk)

 werkplekplanning pickstraat -medewerkers

 hoeveelheden en differentiatie van de urgentiebakken voor 
nacht en weekends



bepaling creatie case-cart
hoofdverpleegkundige met operationele leiding (planning)

 voorwaarden van de planning  (48h/blokeren externe boeking)

 wijzigingen van de planning (hoofdvpk operationele leiding) :
 volgorde ingrepen (wens chirurg, latexallergie,mrsa,….) (orsmis)

 onderzoek naar de beschikbaarheid eigen instrumentarium (or-line)

 melding noodzakelijkheid leensets aan materiaalmeesters

 tijdstip aanwezigheid afgevaardigde/leveranciers

 beschikbaarheid toestellen (or-line)

 beschikbaarheid iz-bedden

 validatie van de planning voor 11h30:
 signaal aan materiaalmeester en pickstraat-medewerkers

 indicatie van bestelling en opvolging van levering leensets

 bepaling van aanmelding patiënt bij de dienst opname

 urgente ingrepen voorbereiden :
 midweek van 8h tot 16h30 (voorziening in werkplekplanning pickstraat)

 andere tijdstippen: urgentieboxen, verzegeld in instrumentenberging

 6 lege karren centraal aanwezig (u-box, instrumentennetten en afvoer)





Samenstelling  case-cart

Materiaalmeester  – pickstraatmedewerker - orline :11h30

 afdrukken van de individuele picklijsten (or-line)

 verdelen van de picklijsten aan pickstraat –medewerkers

 samenstellen van de case-cart :

 bepalen van # ingrepen/case cart

 custom- made trays op een draadrek

 ligdagproducten in een kunstof mand

 producten op de picklijst staan in dezelfde chronologie als hun ligplaats

 voorraad in de pickstraat is leeg-vol en fifo

 scannen van induviduele producten tijdens het pickken is mogelijk

 scannen van de volledige picklijst is mogelijk

 picklijst aan case cart gescand (3 niveaus)

 plaatsen van de casecarts aan de zalen





















instrumenten toevoegen aan case-cart

omloopverpleegkundige  - or-line:

 benodigde sets (type van sets) zijn vermeld op de picklijst

 in de instrumentenberging is er een “locatieplan” van de sets, 
zowel op nr. als op naam

 indien er een set “in behandeling” is, kan de “status” van de set 
gevolgd worden in een monitor-venster (or-line) of in het venster 
van een patiënt aanwezig in de zaal

 niet kritische instrumentensets :

 mogen op voorhand toegevoegd en gescand worden 

aan een casecart, door de omloopverpleegkundige

 kritische instrumentensets :

 best vlak voor aanvang van de ingreep toegevoegd en gescand aan een 
casecart

 of kunnen individueel zonder scannen aan een kar, gescand worden in 
de zaal, tijdens het gestart zijn van een fase van de ingreep.











verbruik van de casecart



registratie van meerverbruik



validatie van verbruik



aanvulling zalen



afvoer sets, linnen en afval

vuile gang  + vuile lift

 herziening afvoermethodiek  :

 triage instrumentensets op case-carts door vpk

 casecart met vuile sets af te halen door medewerker sterilisatie

 gunstig resultaat :

 minder wachttijden op sterilisatie, (opvolging in or-line vanuit 

sterilisatie)

 in de sterilisatie is er een betere inschatting van het te verwachten 

productievolume tijdens nachten en weekends , dynamischer

 meer directe feedback en overleg tss ok- medewerkers en sterilisatie

 meer deskundigheid in ”handeling” van instrumenten tijdens afvoer



Vuile Zone

Reine Zone

Steriele Zone

Opslag OK Magazijn

Operatiekwartier

processing instrumentensets



processing vuile zone



processing reine zone



processing steriele zone





opvolging processing sets 

Opvolgbaarheid  vanuit de zaal : in browser set monitoring



opvolging processing sets

opvolging in de sterilisatie : in steriline set monitoring



bestaande bottlenecks  (infrastructuur)

 één lateraal gelegen vuile gang

 bufferzone voor casecarts aan de zalen is ingenomen

 één wasstraat voor casecarts is onvoldoende

 bevoorrading in de pickstraat  is hinderlijk

 zuivere lift nemen tijdens het picken van ingrepen is een 

vertraging

 terugplaatsen van instrumentensets verloopt doorheen de 

pickstraat (zuivere lift)



Overbrugging van“gaps” in uitvoering:

 werkplekplanning en profiel van de pickstraat –medewerkers

 Afvoer instrumentarium naar sterilisatie

 identificatie van de verbruiker (zaalverantwoordelijke)

 Semi-urgente ingrepen klaarzetten en scannen na 

16h30(autotelling)

 Overzicht van bestelling en verwerking leensets

 Werken met sets tot op instrumentenniveau 

(instrumentenstock- beheer)

 Bestellen van ao (osteosynthese) verwerkt in steriele sets



voordelen van onze nieuwe werkwijze
 vermindering  van de stock in de zalen (pickstraat)

 picklijst is recenter dan klaarzetlijsten (continu onderhouden)

 picklijsten worden centraal beheerd ( hfdvpk cluster )

 meer standaardisatie in materiaalverbruik (mogelijkheid tot matrixvergelijkingen)

 voorbereiding ingrepen niet meer in de zaal gedaan

 request zalen is aangeleverd, omloop is in de zaal

 scrubs zijn steeds aangevuld, omloop is in de zaal

 instrumentensets kunnen opgevolgd in processing

 instrumentensets zijn traceerbaar aan patiënt

 apart verpakte  prothesematerialen zijn traceerbaar 

 inhoud van sets is per -operatief opvraagbaar (24/24)

 urgente ingrepen staan klaar of worden voorbereid

 bestellingen verbruiksgoederen ok zijn geïnformatiseerd

 verbruik van bestelde verbruiksgoederen is fifo

 verbruik van verbruiksgoederen is aanwijsbaar

 meer correcte prijssetting per ingreep

 gebruik van instrumenten  is geregistreerd

 meer transparantie in locatie instrumentarium

 minder verlies door overschrijden houdbaarheidsdatum

 minder stockbreuken owv pickstraat met halfvol systeem





opstekers:
 medewerkers pickstraat  leveren kwaliteit (6.10 fte)

 delegatie van introducties van nieuwigheden 

en controle op dagdagelijks gebruik naar mm (Eric W)

 ondersteuning dienst info (Erwin)

 online ondersteuning en contacten met  Aexis 

 kwaliteit  casecart (belintra)

 Samenwerking met de hoofden sterilisatie

(Chris J. en Tilly C.)


