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Hoe kan zorglogistiek bĳdragen aan het optimaliseren van de 
zorgprocessen?
Nederlandse ziekenhuizen worden in toenemende mate geconfronteerd 
met twee schĳnbaar tegengestelde opdrachten. Enerzĳds staan ze voor 
de uitdaging om kosten te besparen en het rendement te verhogen. 
Anderzĳds verwachten patiënten en zorgverzekeraars kwalitatief 
hoogwaardige zorg die tĳdig (zonder onnodige wachttĳden) wordt 
geleverd. De afgelopen jaren is het steeds duidelĳker geworden dat 
inzichten uit het logistieke vakgebied een belangrĳke bĳdrage kunnen 
leveren aan het verbeteren van zorgprocessen. 

Uit praktijkervaring en diverse gesprekken (met 
meerdere zorglogistieke managers) blijkt dat er 
binnen veel ziekenhuizen sprake is van een 
tekort aan zorglogistieke expertise. Dit vertaalt 
zich vooral in een gebrek aan procesgericht 
denken. Het gaat hierbij om een tekort aan 
expertise onder zowel (toekomstig) verpleeg- 
kundigen, medisch specialisten, managers als 
ondersteuners. In de huidige situatie is de 
beschikbare kennis en kunde op het gebied van 
zorglogistiek vaak belegd bij een beperkt 
aantal functionarissen.  

PROJECT PARTNERS

Het CWZ en het KennisDC Logistiek 
Gelderland hebben de ambitie om een 
gezamenlijke learning community op het 
gebied van zorglogistiek te realiseren waarin 
kennis, praktijkgericht onderzoek, opleiding en 
coaching (op integrale wijze) wordt aange- 
boden ter ondersteuning van de zorglogistieke 
bedrijfsvoering van het CWZ op zowel 
strategisch, tactisch als operationeel niveau.

METEEN RESULTAAT
Ter ondersteuning van kennisontwikkeling en 
-deling in het laatstgenoemde vakgebied is 
reeds een Living Lab in oprichting met als doel:

• Het creëren van een fysieke plek binnen  
 het ziekenhuis van waaruit studenten,   
 docenten en onderzoekers doorlopend  
 ondersteuning bieden bij zorglogistieke  
 verbetertrajecten en innovaties.
• Samenbrengen van de (intern) aanwezige  
 zorglogistieke kennis en ambities.
• Integreren van onderzoek, scholing en   
 personal development.

Het project HCZ zal een bijdrage leveren aan 
de realisatie van twee lange termijndoelen:
1. Het ontwikkelen van een modulair 
onderwijsprogramma, inclusief een e-learning 
platform ter verkleining van de kennisachter- 
stand onder (toekomstig) verpleegkundigen, 
medisch specialisten en ondersteuners. 
2. Het realiseren van een learning community 
(on- en offline) ter ondersteuning van de “lonely 
zorglogistieke professional”. Het doel van deze 
learning community is een plek te creëren waar 
(toekomstige) zorgprofessionals die geïnteres- 
seerd zijn in zorglogistiek samen komen om 
elkaar te voeden en inspireren met ideeën en 
(nieuwe) kennis. 


