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Inleiding

Centraal plannen:

- Op basis van een vooraf gedefinieerde (kwantitatieve) behandelvraag door 
SOG of team;

- Het inroosteren van therapie afspraken en niet cliëntgebonden afspraken 
door een medewerker planning;

- Welke vervolgens gefiatteerd worden door de behandelaren en specialisten

- Het signaleren en oplossen van capaciteitsproblemen (wachtlijstbeheer)

- Doorvoeren van behandelplan mutaties en verwerken van cliënt wensen en 
expertises van personeel

Resultaat: optimale maand/week/dag roosters voor patiënten en behandelaren

Definitie
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Inleiding

Centraal plannen:

- Biedt inzicht in vraag en aanbod van therapie en stuurinformatie

- Controle over prestatie indicatoren als wachttijd, ligduur, multidisciplinaire 
synchronie in het programma, combinatiebehandelingen, etc.

- DBC systematiek uit MSR nu ook relevant voor de GRZ: kostendekkend? 
Gaan we in het rood of in het groen?

- Zorgpad programmering neemt toe in de GRZ, centrale planning voorziet in 
betere overeenstemming t.o.v. decentraal plannen

- Het aantal registratieve taken van behandelaren en artsen neemt toe, 
plannen past steeds minder thuis in dit primaire proces

Relevantie
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Factoren bij plannen vanuit perspectief ‘zorg’

Centraal 
plannen 
(ZORG)

Toegangstijd

Gelijke start 
disciplines

Waarborging 
continuïteit

Bezettingsgraad en 
specialismen

Taak binnen primair 
proces

Regie behandelaar

Dynamisch
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Factoren plannen vanuit perspectief ‘logistiek’

Centraal 
plannen 

(Logistiek)

Overeenstemming 
vraag/aanbod

Afdwingen 
multidisciplinair 

werken 

Synchroniteit
zorgpad

Verkorten ligduurMinder verspilling

Verstoringen 
(traffic) afhandelen

Cultuuromslag -
automatisering
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Discussie

- In welke mate wordt er multidisciplinair gewerkt?

- Is de vraag te voorspellen? Ergo: valt er iets te plannen?

- Hoe groot is de invloed op beoogde en bestaande planning en van wie komt 
deze invloed -> de patiënt zelf of het behandelteam?

- Wat is nu het grootste probleem dat u ervaart?

- Wat verstaat u onder een optimale planning?

- Welk efficiëntie voordeel moet centraal plannen opleveren, financieel of 
logistiek?

- Is (stuur)informatie beschikbaar en voldoet deze aan uw behoefte?

- Ziet u plannen als vak? Welke eisen stelt u aan een planner?

Centrale vragen
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Take home messages

Haalt u het optimale uit uw planproces?

- efficiënte inzet van mensen, middelen en ruimtes

- tevredenheid patiënten

- continuïteit

Beschikt u over objectieve cijfers

- rendement DBC’s

- productie

- wachttijden

Is uw huidige planningsmethode toekomstbestendig?

Reflecteert u onderstaande vragen op uw organisatie
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