
Optimalisatie van de Spoedeisende 
Hulp in het Flevoziekenhuis Almere
Een toenemende instroom van patiënten, een krappe formatie en beperkte ruimte 
op de Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling in het Flevoziekenhuis, zorgen voor een 
hoge ervaren werkdruk en een te volle SEH op piekmomenten. Het Healthcare 
Transformation Services team van Philips adviseerde en ondersteunde het 
Flevoziekenhuis in Almere met deze uitdagingen. 

Achtergrond
De medewerkers van de SEH in het Flevoziekenhuis verstrekken 24 uur per 
dag medische en verpleegkundige hulp aan patiënten met een acuut medisch 
probleem. Jaarlijks bezoeken ongeveer 24.000 patiënten deze SEH in Almere. 
De afdeling is onderdeel van Spoedpost Almere, een samenwerking tussen de 
huisartsenpost, spoedeisende hulp en apotheek De Brug.

De uitdaging
De SEH in het Flevoziekenhuis heeft net als andere SEH-afdelingen in Nederland 
te kampen met meerdere uitdagingen. Er zijn op piekmomenten veel patiënten, 
het is moeilijk om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden, de ruimte 
op de SEH is krap en de doorstroom wordt vertraagd door het wachten op 
verpleegkundigen, behandelbedden, onderzoeken, artsen en opnamebedden. 
Het personeel werkt hard en kan het grootste deel van de week tegemoetkomen 
aan de zorgvraag, maar op drukke momenten lukt het niet altijd om alle patiënten 
binnen korte tijd te behandelen. In het ergste geval moet de SEH een paar 
uur sluiten voor ambulances, net als in andere SEH afdelingen in Nederland 
regelmatig gebeurt.
Philips is gevraagd om de processen op de afdeling te optimaliseren om de 
zorgvraag op drukke momenten beter aan te kunnen. De tweede vraag was 
om mee te denken over de ruimte op de SEH, middels een intern verhuis- of 
verbouwplan.

Oplossing
Philips heeft eerst een diepgaande 
oorzaakanalyse uitgevoerd om vast te 
stellen waardoor sluitingen, langzame 
doorstroom en ervaren werkdruk 
precies ontstaan. Vervolgens heeft het 
team een clustering gemaakt van de 
oorzaken en samen met medewerkers 
van de SEH 9 verbeterinitiatieven 
bedacht om deze oorzaken aan 
te pakken. Eén van de initiatieven 
was een interne verhuizing om 
de ruimtes beter te benutten. Het 
Philips team bleef nauw betrokken 
tijdens de implementatie van de 9 
verbeterinitiatieven. De zogenoemde 
co-creatie droeg bij aan blijvende 
veranderingen vanaf de werkvloer zelf.
De resultaten zijn gemeten middels 
prestatie-indicatoren die aan het 
einde van deze customer story zijn 
weergegeven.
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Projectopbouw

1. Oorzaakanalyse op basis van kwantitatieve 
data, observaties en interviews

2. Co-creatie met medewerkers voor het 
opstellen van verbeterinitiatieven

3. Implementatie van verbeterinitiatieven 

4. Borging van resultaat en blijven verbeteren 

Oorzaakanalyse
De eerste stap op weg naar een verbeterde SEH werd gezet met een grondige oorzaakanalyse. In deze fase was het van belang 
achterliggende oorzaken van de problemen te vinden, om symptoombestrijding te voorkomen. Via verschillende wegen werd 
informatie verzameld: uit informatiesysteem E.care, uit interviews met medewerkers van de SEH en samenwerkende afdelingen 
en middels observaties van de werkprocessen.

Deze analyse vormde de basis voor een duurzame verbeterstrategie, die gericht kon worden op het wegnemen van de 
belangrijkste oorzaken. Daarnaast werden de data gebruikt voor een nulmeting van prestatie-indicatoren, waardoor de 
toegevoegde waarde van het project na afloop meetbaar werd.

In deze stap zijn 109 oorzaken geïdentificeerd die in meer of mindere mate bijdroegen aan de uitdagingen op de SEH. De 
oorzaken zijn geclusterd in de categorieën Instroom, Doorstroom, Uitstroom, Patiënten, Medewerkers, Ruimte, Informatie en Rol 
van de SEH in huis. Waar mogelijk zijn de oorzaken gekwantificeerd. Het bleek bijvoorbeeld dat er van verschillende specialismen 
een aanzienlijke groep (meer dan 5%) niet-urgente controle- of polipatiënten zich tijdens kantooruren presenteren op de SEH.

Co-creatie voor verbeterinitiatieven
In de tweede fase van het project werd 
nauw samengewerkt tussen Philips en het 
personeel van het Flevoziekenhuis. Door 
middel van co-creatie met werknemers van 
de SEH werden negen verbeterinitiatieven 
samengesteld. Binnen elk verbeterinitiatief 
werden passende oplossingen bedacht, 
geprioriteerd en uitgewerkt. 

Door medewerkers te betrekken in het 
ontwerpen van oplossingen, creëerden we 
draagvlak voor verandering en een snelle 
start voor implementatie. Hiermee werd het 
fundament voor blijvende verbetering gelegd.

Een bijzonder initiatief was het optimaliseren 
van het ruimtegebruik. Hiervoor werden 
experts van Philips op het gebied van bouw 
gevraagd een nieuw ontwerp te maken van 
de afdeling, dat aansluit bij de werkprocessen 
en het aantal medewerkers dat in een ruimte 
moet werken.
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‘Het Philips team paste zich steeds weer aan tijdens de 
implementatiefase om mee te bewegen met de afdeling.’

EVR voorzitter SEH Dr. F. Roodheuvel

Implementatie 
Tijdens de implementatiefase werden de verbeterinitiatieven 
in de praktijk gebracht. Het Healthcare Transformation Services 
team stelde daarvoor een planning op. Daarbij gaf het team 
directe begeleiding bij het implementeren van de korte termijn 
acties. De lange termijn acties werden gezamenlijk met de 
betrokkenen voorbereid.

Een voorbeeld van een succesvolle implementatie is het 
introduceren van de rol van triage-assistent. In deze nieuwe 
rol krijgt een dokters-assistent de verantwoordelijkheid om 
zelfstandig een aantal diagnostische handelingen uit te voeren 
in de triageruimte. Hiermee wordt de triage-verpleegkundige - 
waar een groot tekort aan is – ontlast en wordt de triage sneller 
uitgevoerd. Deze oplossing is gekozen uit meerdere opties, op 
basis van haalbaarheid en impact.

Een tweede voorbeeld van een succesvolle implementatie is 
het herstructureren van het proces van dienstoverdracht.  

Door de dienstoverdracht van artsen en verpleegkundigen 
samen te voegen, een vaste structuur aan te houden en 
een andere ruimte daarvoor in te richten, voldoen de 
dienstoverdrachten nu aan de vooraf vastgestelde eisen 
daaraan. Het inrichten van een andere ruimte was onderdeel 
van het verhuisplan, waarbij de functie van bestaande ruimtes 
opnieuw ingedeeld is.

Borging 
Continue evaluatie en bijsturing is belangrijk om verbeteringen 
te behouden, blijvende knelpunten te identificeren en 
eventueel nieuwe oplossingen in gang te zetten. Het Philips 
team is twee maanden lang één dag per week aanwezig 
geweest om dit te begeleiden en daarna over te dragen aan 
de teamleider en afdelingsmanager. Nog twee maanden 
later zijn alle initiatieven nogmaals door het Philips team 
doorgenomen met de afdeling. Dit blijft een agendapunt op de 
afdelingsbijeenkomsten.
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Meer informatie
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Lees meer 

U staat voor complexe uitdagingen 
in de zorg. Wij kunnen u helpen. 
Door intensieve samenwerking en 
een patiëntgerichte benadering 
maken we situaties gezamenlijk 
inzichtelijk. Daardoor ontvouwen 
zich kansen voor relevante en 
duurzame verbeteringen in de 
klinische praktijk, operationele 
effectiviteit, zorgverlening en 
financiële prestaties. Met als doel 
hoogwaardige zorg voor de patiënt 
tegen lagere kosten.

Prestatie-indicatoren Verbetering

Triage snelheid. Het percentage patiënten dat binnen 10 minuten een 
urgentieclassificatie toegewezen heeft gekregen.

47% verbetering

Triage doelmatigheid. Het percentage ambulante patiënten waarvan de 
afgesproken wachttijd tot het eerste contact met een arts (op basis van  
triagekleur) behaald wordt.

34% verbetering

Dienstoverdrachten. Percentage dienstoverdrachten dat voldoet aan minimaal  
4 van de 5 vooraf gedefinieerde kenmerken van een goede dienstoverdracht.

Nagenoeg alle overdrachten voldoen hier 
nu aan, t.o.v. 25% in de nulmeting

Opname. Aantal telefoontjes nodig door zorgverlenend personeel. Structureel 1 minder

Patiëntvervoer. Het gemiddeld aantal minuten tussen aanvraag vervoer en 
aankomst vervoerder. 

Van 32 naar 3 minuten*

Onnodige verwijzingen. Het aantal patiënten met een lage triagekleur die gezien 
hadden kunnen worden op de polikliniek of controlepatiënten die zich binnen 
kantoortijden presenteren.

50% minder

*  Binnen kantoortijden, voor specifieke 
patiëntengroepen

Resultaten
Drie maanden na de implementatie van de verbeterinitatieven zijn
de resultaten gemeten en vergeleken met de nulmeting. In de 
onderstaande tabel worden de belangrijkste resultaten 
weergegeven:

De ambitie was om ook het aantal sluitingen terug te brengen. 
De geïmplementeerde verbeteringen hadden bij elkaar helaas 
niet voldoende impact om dit te realiseren. Rigoureuzere en 
kostbare veranderingen zijn nodig om de grootste pieken op 
de SEH op te kunnen vangen en (een deel van de) sluitingen te 
voorkomen.


