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Proces en aanpak
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Proces, aanpak en scope

Sessie waarin Livework een 
download doet rondom de 
huidige logistieke processen 
binnen de ouderenzorg.

Duur: 2 uur

Wie: Max ±6 deelnemers van 
Laurens, die gezamenlijk een 
totaaloverzicht hebben van het 
logistieke ecosysteem. 

Sessie met alle stakeholders, 
waarin knelpunten, de 
verschillende belangen, kansen 
en barrières expliciet gemaakt 
worden. 

Duur: 6 uur

Wie: Max ±8 deelnemers van 
Laurens, die samen alle belangen 
vertegenwoordigen binnen de 
logistiek.

Oplevering aan relevante 
stakeholders van Laurens.

Duur: 1,5  uur

Wie: Laurens & Livework
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Een typische dag
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Dag van bewoner, zorg & facilitair

slapen

overdracht, 
inlezen, 

taakverdeling, 
rondje doen

verzorgd 
worden Lunchenontbijten

rusten, 
activiteit, 

koffie drinken

rusten, 
activiteit, 

koffie drinken avondeten

7:00 u 22:00 u

*

opstaan, 
aankleden

klaarmaken voor 
bed slapen

Bewoners wassen, 
aankleden, 
persoonlijke 
verzorging

medische 
verzorging

ontbijt 
regelen

bewoners 
vermaken, 

koffie

lunch regelen, 
opruimen

verzorgen, 
specialisten  

bezoek, 
rapporteren. 

avondeten 
regelen

omkleden, 
verzorgen

terugblik op
de dag

karren 
voorbereiden

ontbijt ronde tafels dekken ontbijt 
begeleiden + 

opruimen

koffie 
schenken, 

lunch 
voorbereiden, 
tafels dekken

lunch 
begeleiden 

restaurant 
leegmaken voor 

activiteit.
Thee/koffie ronde + 
tafel dekken voor 

avondeten

avond eten 
begeleiden

opruimen einde van
 de dag
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Inzichten facilitair, 
zorg en logistiek
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Om de diverse situaties en werkzaamheden die plaatsvinden zo goed mogelijk te kunnen beschrijven 
hebben we de dagen van 4 bewoners uitgewerkt. Op de volgende pagina ziet u hoe de diverse dagen van 
de 4 bewoners er uitzien en wat daar aan logistiek omheen zit.

4 type bewoners
Logistiek en bewoners

Meneer W
Meneer W is de gehele dag op 
zijn kamer en komt dus niet 
beneden. Hij ontvangt zijn 
ontbijt lunch en avondeten op 
zijn kamer.

Mevrouw X
Mevrouw X is een ‘uitslaper’ 
waardoor ze laat aan het ontbijt 
verschijnt. Haar koffie en lunch 
komt eigenlijk te snel achter het 
ontbijt aan. Ze is graag overal bij 
en gaat dus vaak naar beneden.

Meneer Y
Meneer Y is een ‘vroege vogel’ en 
wil graag als eerste verzorgd 
worden zodat hij vroeg naar het 
ontbijt kan. Doordat hij vroeg is 
gaat hij tussen het ontbijt en de 
koffie ook weer omhoog. Ook hij is 
graag overal bij en gaat veel van 
boven naar beneden. 

Mevrouw Z
Mevrouw Z gaat vandaag naar de 
kapper. Haar haren moeten 
gewassen worden door de zorg en 
ze moet dus ook op tijd aan het 
ontbijt zitten zodat ze niet te laat 
komt voor de kapper.
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Type bewoners over de dag
Het overzicht laat de bewegingen van 4 type bewoners zien gedurende de dag. Wat opvalt is de grote 
spreiding van de ontbijttijd tussen de verschillende bewoners. Een ander opvallend punt is de lunch, 
waarvoor bijna iedereen naar beneden en naar boven moet.  
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De zorg heeft op verschillende momenten op de dag rondes waarbij de medicijnen worden gedeeld, zowel beneden als boven in het 
gebouw. Daarnaast zijn er veel logistieke werkzaamheden, zoals het rondbrengen van brood en de warme lunch. De koffie komt 
daar ook nog tussendoor. 

Medicijnen, koffie en eetkar logistiek



11

Knelpunten
Al deze verschillende logistieke bewegingen leidt tot verschillende knelpunten. 
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Knelpunten
Knelpunten logistiek

In dit overzicht staan de knelpunten genoteerd die behandeld zijn tijdens de sessie. 

A. Fouten uitdelen medicatie

B. Verplicht haren wassen voor kapper

C. Veranderingen in zorgroutes

D. Spreiding ontbijttijd

E. Haast voor de koffie

F. Koffie door de zorg gebracht/neventaken zorgverleners 

G. Snack/bijvoeding vergeten 

H. Wanneer zelf koffie/lunch?

I. File na de lunch

J. Naar boven voor toilet

K. Lunch naar boven brengen

L. Snel opruimen voor activiteit

M. Een gediplomeerde voor medicijnen

N. Hulp tijdens eten

O. Kapper *zie mogelijke oplossing dia 14

P. Interne communicatie *zie mogelijke oplossing dia 14

 

! Het grootste overkoepelende knelpunt is dat het 

gebouw niet meer past bij het type verpleeghuiszorg 

en bewoners dat er nu woont. 

Door de liften en de eetzaal is de zorg per beweging 

wel 10-15 minuten bezig. Dit kan voor één bewoner 

op één dag zo 1.5 uur ‘extra’ werk zijn. 

Dit knelpunt hebben we niet verder behandeld omdat 

de oplossingen hiervoor buiten het bereik van dit 

project vallen.
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Knelpunten in kaart
Matrix effort / impact

Veel impact 
voor 

de bewoner

Weinig impact 
voor de 

bewoner

Moeilijk op 
te lossen

Makkelijk op 
te lossen

In deze matrix is het overzicht van de knelpunten weergegeven 
aan de hand van de hoeveelheid impact het heeft voor de bewoner 
en of het moeilijk of makkelijk is om het op te lossen. Hierbij wordt 
het duidelijk wat het ‘laaghangende fruit’ is en welke knelpunten 
meer aandacht nodig hebben voor het is opgelost.
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Ideeën 
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Op basis van de uitgewerkte knelpunten gingen 
medewerkers in samenwerking met Livework en 
het innovatielab op zoek naar gepaste oplossingen. 

Samen naar een 
oplossing
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Om het maken van fouten in medicatie toedienen te voorkomen is er behoefte aan 
een aparte verpleegkundige ronde (niveau 3 of 4) per blok. Het hebben van een 
gefocuste route zou bestendiger moeten zijn tegen het maken van fouten wanneer er 
onderbezetting is. 

Notitie: medewerkers geven aan dat dit geen reden is om minder gediplomeerden in te 
roosteren. 

Nodig voor implementatie:
● Een gediplomeerde verpleger die de hele dag verantwoordelijk is voor de 

medicijnen. 
● Volle bezetting
● Een goede uitleg nodig voor collega’s van niveau 2. 
● Een introductie/opfris cursus rondom het protocol.
● Een aparte telefoon voor tijdens de ronde, alleen voor nood.
● Een hesje aan zodat het duidelijk is dat verplegers medicatie uitdelen en niet 

gestoord kunt worden. 

Aparte medicijnroute per blok
Hoort bij knelpunt: fouten bij medicatie 
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Zorgroutes kunnen soms op het laatste moment veranderen. 
Werknemers geven aan dat het gemakkelijker zou zijn om zorgroutes te 
maken per blok en deze routes bij te houden op een magneetbord. Aan 
het begin van de dag kan de route bepaald worden en de magneten op 
volgorde worden gelegd. Op deze manier kunnen routes flexibel worden 
ingedeeld en zijn de routes voor alle medewerkers zichtbaar. 

Nodig voor implementatie:
● Aan het begin van de dag moet de route geüpdatet worden
● Er moet een goede introductie worden gegeven en er moet een 

slimme en visuele handleiding bij zitten
● Mapjes met magneetjes
● Een magneetbord dat verplaatst kan worden
● Er moeten losgeknipte taken per bewoner komen voor op het 

magneetbord

Flexibele routes per blok
Hoort bij knelpunt: flexibiliteit zorgroutes

Magneten met de 
kamernummers van 
bewoners

Beschrijvingen van 
handelingen per 
bewoner in 
pictogrammen
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Op dit moment is er geen eenduidige starttijd van het ontbijt. Door het 
ontbijt te vervroegen naar 08:00 kunnen vroege vogels eerder terecht. 
Hierdoor is er ook minder wachttijd voor andere bewoners beneden. 
Bewoners dan ook minder lang op zorg te wachten. Hiernaast zorgt een 
eerder ontbijt ook voor meer ruimte bij de overgang van ontbijt naar koffie.

Nodig voor implementatie:
● Beleid en communicatie over de tijd
● Personeel moet goed met elkaar blijven communiceren
● Reality Check - > Is dit haalbaar.

Ontbijt vervroegen 
Hoort bij knelpunt: spreiding ontbijttijd
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De gastvrouw kan ondersteunen als vliegende kiep bij het ontbijt en de 
koffie. Hierdoor hoeft de zorg deze taken niet op zich te nemen 
waardoor er meer tijd blijft voor de zorgtaken en kan de HACCP beter 
gehanteerd worden. Daarnaast zou de gastvrouw ook het terras kunnen 
bedienen.
Notitie: Alle genoemde optionele taken zijn op de benedenverdieping in 
de omgeving van de ingang en primaire taken van de gastvrouw staan 
altijd bovenaan.

Nodig voor implementatie:
● Teamleider facilitair 
● Beleid en communicatie over de tijd
● Personeel moet goed met elkaar blijven communiceren
● Niet mogelijk als ingeroosterde taken maar als aanvullende rol

Gastvrouw inzetten als vliegende kiep 
Hoort bij knelpunt: spreiding ontbijttijd
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Er zijn diverse koffiemomenten waarbij de vrijwilligers zouden kunnen 
ondersteunen. Nu komt deze taak of voor facilitair (beneden) of voor de zorg 
(boven). Wanneer de vrijwilligers deze taken op zich kunnen nemen ontstaat er er 
meer aandacht en tijd voor de bewoners. Tevens Is dit een mooie gestructureerde 
gelegenheid om de snack uit te delen, tezamen met de koffie.
De vrijwilligers zouden ook gelijk gevraagd kunnen worden voor de afwas boven.
De vrijwilligers van de avond zo mogelijk ook een flexibeler rooster aanbieden 
waardoor er meer roulering kan ontstaan tussen ochtend middag en avond shifts.

Nodig voor implementatie:
● Vrijwilligers en of studenten, bureau inzetten voor werving
● Teamleider facilitair 
● Budget voor werving en behoud (cursussen, workshops etc.) 
● Beleid en duidelijke afspraken + invulling van de rol

Koffie,snack & afwas door vrijwilligers
Hoort bij knelpunt: spreiding ontbijttijd, neventaken verzorging en snack / bijvoeding vergeten
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Het zou fijn zijn als de familie van bewoners meer betrokken is en een 
grotere rol zou kunnen spelen. Dit kan gaan om simpele dingen als zelf 
de afwasjes op de kamer of bijvoorbeeld eens in de zo veel tijd helpen 
met koffie rondbrengen. Familieparticipatie is vaak een heikel punt maar 
als dit goed vormgegeven wordt van grote meerwaarde voor de familie 
zelf, de bewoners en de zorg.  

Nodig voor implementatie:
● Meer communicatie vanuit de activiteitenbegeleiding
● Duidelijk informeren van familie (geen afwas laten staan, etc.)

Familie participatie
Hoort bij knelpunt: neventaken verzorging
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Veel bewoners willen direct na de lunch naar de WC. Beneden kan dit 
momenteel niet, en bewoners willen daarom direct naar boven. Het idee 
is om de twee WC’s beneden door te breken en er één WC van te maken 
met actieve stalift zodat alle bewoners ook beneden naar de WC 
kunnen. 

Nodig voor implementatie:
● Een verbouwing van de WC beneden
● Een afsluitbare kast met alle incontinentiemateriaal
● Opletten dat er genoeg draairuimte voor rolstoelen is in de WC
● Opletten voor drempels

Toilet beneden met stalift
Hoort bij knelpunt: file na de lunch
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Na de lunch staan veel bewoners lange tijd voor dezelfde lift te wachten, 
terwijl er ook een andere lift is. 
Een duidelijke gekleurde belijning op de grond die aangeeft waar de 
andere lift is, en ook waar het restaurant etc. is helpt om bewoners (en 
familie) de weg te wijzen binnen het pand.
Wat ook zou helpen op het gebied van bewegwijzering is duidelijke 
indicatie in de lift en op de etage (wat is er op welke etage te vinden). 

Nodig voor implementatie:
● Iemand die de bewegwijzering ontwerpt (‘inclusief ontwerp’)
● Uitleg aan de bewoners en het personeel

Belijning
Hoort bij knelpunt: file na de lunch
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Na de lunch willen sommige bewoners geholpen worden, maar is er 
geen verpleging hún afdeling/buurt. Als bewoners een kaart bij zich 
dragen met essentiële informatie, kunnen andere verzorgers ook 
helpen.
Deze kaart kan ook helpen als iemand verdwaald is op straat, of als 
iemand snel geïdentificeerd moet worden. 
Op de informatiekaart kan informatie staan, zoals: naam, kamernummer, 
wel of niet reanimeren, type zorg.

Nodig voor implementatie:
● Een gelamineerd kaartje met hoesje zodat het niet direct voor 

iedereen zichtbaar is (ivm privacy)
● Bij aankomst nieuwe bewoner meteen een kaartje maken
● Bespreken met familie/vertegenwoordiger

Informatiekaart bewoner
Hoort bij knelpunt: file na de lunch
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Na de lunch is er veel drukte beneden. Breng de lunch voor de bewoners 
die boven willen lunchen voor de lunch (12u) naar boven.
Breng de soep en de lunch in één keer naar boven in een kleine kar voor 
meer efficiëntie. 

Nodig voor implementatie:
● Warmhoudbakje voor soep
● Een kleine kar waarop dienbladen en soep naar boven kunnen 

worden gebracht
● Een vast weekmenu voor de boven lunchers

Lunch naar boven vóór drukte
Hoort bij knelpunt: lunch naar boven
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Kapper
Het bezoek van de kapper zorgt voor extra drukte op de 
donderdagochtend. De starttijd is altijd om 9.00. 
Bewoners dienen met gewassen haren in de ochtend klaar 
te staan alvorens de haren geknipt kunnen worden. Dit 
verhoogt de zorgdruk in de ochtend. 

Om dit op te lossen kan de kapper gevraagd worden een 
uur later te starten. Dit zorgt ervoor dat de drukte beter is 
te behappen voor de verpleging.

Aanvullende knelpunten

Interne communicatie
Overkoepeld wordt er weinig met elkaar besproken. Er 
wordt aangegeven dat de medewerkers van facilitair 
verbeteringspunten zien voor de medewerkers van de zorg 
en omgekeerd. Echter vinden deze gesprekken vaak niet 
plaats! 

Het is belangrijk om momenten te faciliteren waarin 
medewerkers van de gehele organisatie met elkaar 
kunnen spreken over hoe zij elkaar beter kunnen helpen en 
of dat ze mogelijk elkaar kunnen ondersteunen met 
ideeën. 
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De medewerkers hebben de bedachte ideeën zelf geranked op 
basis van prioriteit en potentiële impact. 
Medewerkers geven de volgende ranking aan de ideeën: 

1. Aparte medicijnroute per blok

2. Flexibele routes per blok

3. Toilet beneden met stalift

4. Ontbijt vroeger

5. Koffie door vrijwilligers

6. Familie participatie

7. Belijning

8. Informatiekaart bewoner

9. Lunch naar boven voor drukte

Ranking van de ideeën


