Cure Circle – “Samen Slimmer Plannen en Organiseren van Zorglogistiek”
Waarom een Cure Circle?
De maatschappelijke druk op de zorg is groot. Enerzijds stijgt de vraag naar
excellente zorg, anderzijds daalt het budget. Het verbeteren van logistiek van
de patiënten- en cliëntenzorg en de bijbehorende goederenstromen is een van
de speerpunten in het beleid om de budgetdruk op te lossen. Om dit te
realiseren slaan onderwijs en onderzoek de handen ineen om samen met de
zorgsector verbeteringen te realiseren.
Deze samenwerking is in 2012 vorm
gegeven door een “Cure Circle” in het
leven te roepen - een platform waarbij
ziekenhuizen samen met onderzoek en
onderwijs een verbeteragenda maken
om slim te plannen en organiseren en
ervaringen uit te wisselen.
Wat belooft de Cure Circle?
Samen Slimmer Plannen en Organiseren van Zorglogistiek:
-

-

Samen: leren van elkaar door bundeling van krachten. De ziekenhuizen
leveren de praktijksituaties die voor verbetering vatbaar zijn, onderzoek
levert de kennis die nodig is om structurele verbeteringen te realiseren en
het onderwijs levert de studenten en toekomstige beroepsprofessionals om
de verbeteringen te implementeren.
Slimmer: samen uitwisselen van kennis en ervaringen van een verbetering
bij de één leidt tot kostenefficiëntere en effectievere implementatie bij de
ander (het wiel maar een keer uitvinden).
Plannen en organiseren: samen vaststellen en uitvoeren van een
verbeteragenda op basis van de prioriteiten bij ziekenhuizen.

Waaraan kun je dit zien?
- De zorglogistieke benchmark geeft inzicht in prioriteit van verbeterkansen
en meet resultaten van verbeterprojecten ten opzichte van collega’s.
- 4 Cure Circle bijeenkomsten per jaar, waar uitwisseling van kennis en
ervaringen plaatsvindt op basis van individuele en collectieve
verbeterprojecten. (o.a. de benchmark monitor, afstudeer- en
stageprojecten). Tevens worden gezamenlijk nieuwe verbeterprioriteiten
vastgesteld en gepland.
- Toegang tot Cure Circle database, die altijd inzicht geeft in state of the art
resultaten van innovatieve verbeterprojecten en de methoden volgens
welke deze tot stand gekomen zijn, om richting en inhoud te geven aan
eigen verbetertrajecten.

Welke mogelijkheden biedt de Cure Circle?
-

Goederenlogistieke benchmark van het ziekenhuis
Benchmarken van de OK’s: track & trace en voorraadregistratie
Toegang tot uitvoeringsprojecten door betrokken studenten
Inzet van de HAN Zorggame voor teamspirit, keten- en procesdenken
Individuele coaching en training
Training in zorglogistiek, Lean Six Sigma en Quick Response Healthcare
Mapping en verbetering van de zorglogistieke Keten
Versnelling van uw processen
Maatwerkopleidingen, zoals: “Beheersing van Logistieke processen”
Gezamenlijke fonds- en subsidiewerving voor zorglogistieke trajecten

Onderzoeks- en onderwijspartners
Hogeschool Rotterdam, NHTV Breda, Windesheim Zwolle, Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen. De Cure Circle is een initiatief van het KennisDC
Logistiek, waar de Hogescholen onderdeel van uitmaken.
Voordelen Sponsors en Leden:
U kunt als zorginstelling lid of sponsor worden van de Cure Circle, nietzorginstellingen kunnen enkel sponsor worden. Als sponsor draagt u actief bij
aan de ontwikkeling en verbetering van de Zorglogistiek. Als lid betaalt u een
jaarlijkse bijdrage. Daarvoor krijgt u een veelvoud terug in baten.
Lid
Sponsor
Deelname aan benchmarks
X
Korting op Master Classes
X
X
1 gratis event Zorggame
X
X
1 gratis dag Coaching & Training
X
Korting op dedicated onderzoek
X
X
Toegang tot Cure Circle Verbetersessies
X
Toegang tot Cure Circle Netwerkbijeenkomsten
X
X
Toegang tot artikelen op de Cure Circle Website
X
Voorrang studentprojecten, bedrijfspresentatie
X
De Cure Circle staat garant voor:
-

Expertise en hulp voor een lage lidmaatschapsbijdrage
Een anker voor ontwikkeling en kennis in de sector
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Kennisovereenkomst Zorginstelling/Sponsor………………………… en KennisDC Logistiek Gelderland “Cure Circle”
De Cure Circle is een activiteit van het Kennis DC Logistiek Gelderland. Doelstellingen van het KennisDC Logistiek Gelderland voor de samenwerking met
zorginstelling……zijn:
1. Uitwisselen van kennis tussen hogeschool en zorginstelling met een positief effect op de kwaliteit en op de kosten-batenbalans van de zorg en zorglogistieke onderwijs;
2. Verbetering van de voorbereiding van HBO-studenten op de zorglogistieke beroepspraktijk;
3. Samen ontwikkelen en bevorderen van aanvullende scholing van logistieke medewerkers en andere zorgprofessionals;
4. Samen vormgeven en uitvoeren van toegepast onderzoek en het terugkoppelen van opgedane kennis in het onderwijs.
Doelstellingen van zorginstelling/sponsor……………………….. voor de samenwerking met het KennisDC Logistiek Gelderland zijn:
1.
………
2.
………
De bijdrage van het KennisDC Logistiek Gelderland aan zorginstelling/sponsor ............. als lid van de Cure Circle gedurende de periode 2015 t/m 2017 bestaat uit:
Regulier:
•
Het uitvoeren van een 2 jaarlijkse benchmark m.b.t. de goederenlogistiek;
•
Het organiseren van 4 netwerkbijeenkomsten per jaar;
•
Het organiseren van 4 cure circle verbetersessies per jaar;
•
Het geven van voorrang bij het detacheren en begeleiden van HAN-studenten voor logistieke en aanverwante vraagstukken en/of projecten bij .... (in afhankelijkheid
van de opdracht gaat het hierbij om stagiaires, afstudeerders of studenten die de minor Slim plannen en organiseren aan de HAN volgen;
•
Het beschikbaar stellen van up-to-date publicaties op het gebied van zorglogistiek;
•
Het uitvoeren van de zorggame aan de zorginstelling.
Optioneel (op basis van een concrete vraag vanuit de zorginstelling)
•
Het organiseren van master classes;
•
Dedicated onderzoek
De bijdrage van de zorginstelling/sponsor .... ………aan het KennisDC Logistiek Gelderland gedurende de periode 2015 t/m 2017 bestaat uit:
•
Het betalen van een leden/sponsor bijdrage voor de Cure Circle;
•
De begeleiding van de HAN-studenten bij de uitvoering van hun projecten.
Op basis van de laatste inzichten vraagt deze samenwerkingsovereenkomst om een commitment van de zorginstelling ter waarde van … euro en … uur voor de periode van
2015 tot en met 2017 aan projecten/activiteiten van het KennisDC Logistiek Gelderland. Door het tekenen van deze samenwerkingsovereenkomst verklaren de beide partijen
zich te committeren aan de in dit document genoemde bijdragen/activiteiten voor de periode van september 2015 tot 2017.
Bij wederzijdse instemming is tussentijdse opzegging van deze samenwerking mogelijk
Namens ....

Namens
KennisDC Logistiek Gelderland

Naam
(functie)

S.J.C.M. Weijers
Lector Logistiek en Allianties en Programmadirecteur KennisDC Logistiek Gelderland
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Activiteiten Cure Circle

Tijdsduur (indicatief)

-

8 uur (planning, interviews, rapportage)
32 uur (Cure Circle, voorbereiding en reistijd)
20 uur (Netwerk, voorbereiding en reistijd)
50 uur (verdeeld over projectduur: begeleiding, presentaties, rapportages)
15 uur (Afstemming, voortgang, ondersteuning)
12 uur (class en zelfstudie)
8 uur (spel en voorbereiding)

2- jaarlijkse benchmark van uw zorginstelling:
4 Cure Circle Verbeter Sessies
4 Netwerkbijeenkomsten
Studentproject stage/minor/afstuderen*
Decicated onderzoek
Masterclass
Zorggame event

*Stage/afstuderen: 1 student 800 uur, Minor: 2/3 studenten 400 uur (per student)

Inschatting In-kind:

