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Zijn uw zorgverleners veel tijd kwijt met oneigenlijke taken 
zoals het zoeken naar -of het onttrekken van hulpmiddelen 
voor onderhoud? En hebben zij daarom minder tijd om 
te zorgen voor patiënten? Onze medewerkers nemen die 
zoektocht met behulp van technologie met plezier van hen 
over. Op die manier hoeft uw zorgverlener zich alleen nog 
bezig te houden met zijn of haar kerntaken.
 
Het werk van een zorgverlener ziet er geen dag hetzelfde 
uit. De ene dag is het razend druk met spoedopnames, 
terwijl de andere dag juist rustiger is. De zorgverlener is 
voortdurend verantwoordelijk voor de patiënt en zijn of haar 
omgeving. Het is daarom dagelijks een uitdaging om zorg 
te verlenen en daarbij veel oneigenlijke taken uit te voeren. 
Schoonmaakactiviteiten, het zoeken naar hulpmiddelen of 
het onttrekken van hulpmiddelen uit het zorgproces voor 
onderhoud, zijn taken die nog steeds onder het pakket 
van de zorgverlener vallen. Het is een uitdaging om al 
deze taken goed uit te voeren met voldoende aandacht en 
tijd voor de patiënt. Zorgverleners willen zorgen voor de 
patiënt zonder verstoord te worden door taken waar zij 
zich eigenlijk helemaal niet mee bezig horen te houden 
(Koningstein, 2016).

In de Nederlandse Zorg- en Welzijnssector is een tekort 
aan zorgverleners. Dit tekort zal naar verwachting groter 
worden door een stijgende zorgvraag dat beïnvloed 
wordt door de steeds groeiende en ouder wordende 
bevolking, zie figuur 1.

Terwijl het tekort aan zorgverleners steeds groter 
wordt en de werkdruk toeneemt, daalt het werkplezier. 
Dit veroorzaakt een stijgend ziekteverzuim en verloop 
(CBS, 2019). Volgens het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) is daar verbetering mogelijk  
(VWS, 2018).

Wanneer er specifiek wordt gekeken naar de 
ziekenhuizen wordt door 48 procent van de werknemers 
en 69 procent van de werkgevers de werkdruk als 
hoog tot zeer hoog ervaren (Gielen en van der Mooren, 
2019). Een belangrijke reden hiervoor is een tekort aan 
personeel zoals te zien in figuur 2.

Eén zorgverlener geeft zelfs aan dat er minder patiënten 
worden opgenomen dan het ziekenhuis aan capaciteit 
heeft. Gewoonweg omdat er niet genoeg mankracht is om 
het werk te verrichten (FNV, 2019).

Gezamenlijk geven zorgverleners aan dat zij behoefte 
hebben aan een vernieuwde indeling van de zorg. Een 
derde van de zorgverleners vindt dat er nieuwe functies 
nodig zijn, door veranderingen in de zorgvraag en in hun 
werksituatie (Maurits, 2016).
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Figuur 1 – Bevolking naar leeftijd op 1 januari. Bron: (CBS, 2019)
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Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport beschrijft de ambitie betreft dit tekort in het 
volgende actieprogramma:

Ons doel is nu en in de toekomst goede 
zorg en welzijn te kunnen blijven bieden. 
Hiervoor is het essentieel dat we voldoende 
medewerkers hebben, die goed zijn 
toegerust voor en tevreden zijn met het 
belangrijke werk dat zij doen. Onze ambitie is 
daarom een tekort van nul of daar dichtbij.

Het ministerie van VWS verwacht deze ambitie te behalen 
door betere en andere inzet van medewerkers. Het 
vermeerderen van zorgverleners in de zorg is namelijk niet 
de enige oplossing (Ministerie VWS, 2018).

Vóór de coronacrisis hadden veel sectoren te maken met 
personeelstekorten. In sommige gevallen is dat door de 
crisis alleen maar versterkt. Met name in de zorg is er nog 
steeds behoefte aan professionals (UWV, 2020). Daarbij 
komt de vraag of de focus wel op extra mensen moet 
liggen? Is het niet kansrijker om te focussen op ‘extra’ tijd 
voor de mensen die er al zijn (Dijkstra, 2020)? Enerzijds 
om de eerder genoemde trends en ontwikkelingen en 
anderzijds door het stuwmeer aan zorg (gevolg van de 
coronacrisis) dat in behandeling moet worden genomen 
(Vogelpoel en de Bruin, 2020). Het is daarom belangrijk, 
zeker kijkend naar de langere termijn, dat functies beter en 
anders worden georganiseerd. Op dit moment werkt al één 
op de zeven mensen in de zorg. Als we niet beter en anders 
gaan kiezen, leren en werken dan moeten dat er straks in 
2040 één op de vier zijn. Dat is niet haalbaar en dat moeten 
we ook niet willen (Ministerie VWS, 2018). Er is verbetering 
mogelijk én innovatie nodig. Technologie en digitalisering 
bieden hiervoor nieuwe mogelijkheden.

Om de zorgverleners meer capacitijd te bieden en het 
werkplezier te verhogen moeten deze kansen worden 
gegrepen, aldus het ministerie (2018).

“ Waarom ligt die bloeddrukmeter niet in 
kast vijf?”

Er wordt geconstateerd dat hooguit 30 procent van de 
tijd van zorgverleners besteed wordt aan zorgen voor 
patiënten (Meij, 2014). De rest van de tijd gaat op aan 
verstoringen of het uitvoeren van oneigenlijke taken wat 
ten koste gaat van de zorgcapaciteit.

\ Track & trace als oplossing
Track & trace technologie in combinatie met de juiste 
mensen op de juiste plek op het juiste moment. Deze 
nieuwe dienst borgt de hygiëne, dringt de zoektijd naar 
(medische) hulpmiddelen terug en voert onderhoud tijdig 
uit. We kennen de technologie al van de pakkettendienst, 
om gemakkelijk een besteld pakket te volgen. 

In combinatie met menskracht biedt track & trace 
ondersteuning aan de zorgverleners. Volgens het 
ministerie van VWS is het namelijk van belang dat 
we meer aandacht besteden aan het ‘anders werken’ 
(Ministerie VWS, 2018).

\ Problematiek in hygiëne
In een onderzoek (Busch, 2015) onder 400 professionals 
die deel uitmaken van ZorgPanel is de vraag 
gesteld: waarom scoort hygiëne bij veel organisaties 
onvoldoende? De meest genoemde antwoorden zijn:
•  tijdsdruk;
•  al dan niet in combinatie genoemd met bezuinigen;
•  veel schoonmaaktaken worden nu uitgevoerd door 

zorgverleners die dit zien als sluitstuk van hun taken;
•  onvoldoende aandacht in het algemeen voor 

infectiepreventie.

Kijkend naar de oorzaken lijkt het erop dat er 
voornamelijk ruimte voor verbetering nodig is wanneer 
een zorgorganisatie de schoonmaaktaken bij haar 
zorgverleners onderbrengt. In deze situatie wordt het 
talent van de servicemedewerker en de zorgverlener 
niet optimaal gebruikt (van Assen, 2014) en gaat 
het ten koste van de tijd voor patiëntenzorg (Busch, 
2015). Het onderzoek toont aan dat door tijdsdruk de 
schoonmaaktaken als laatste op de prioriteitenlijsten 
staan. Dit heeft tot gevolg dat er in de praktijk niet 
veel van terechtkomt al zouden de respondenten in 
de ideale wereld frequenter willen schoonmaken 
(Koningstein, 2016).

Van hulpmiddelen die worden schoongemaakt door 
zorgverleners is slechts 17 tot 57 procent optimaal 
schoongemaakt, zo blijkt uit onderzoek (Smolders, 
2016). Het risico van een niet-optimale schoonmaak 
is de overdracht van micro-organismen, waarvan 
sommigen een negatief effect op de gezondheid van de 
mens hebben.
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\  Track & trace bewaakt en borgt hygiëne
Allereerst moet het werk van zorgverleners beter en 
anders worden georganiseerd door schoonmaaktaken te 
verschuiven naar het schoonmaakteam. Op deze manier 
wordt het talent van beide beroepen ingezet en kan 
zowel optimale schoonmaak als de beste zorgverlening 
nagestreefd worden. De zorgverleners geven in een 
peiling onder 17.000 leden van het V&VN (2017) aan dat 
zij taken verrichten die niet bij hun functie horen maar 
anders blijven liggen. Schoonmaak wordt het meest 
genoemd, maar ook facilitaire en logistieke taken zijn een 
tijdrovend probleem.

Door middel van track & trace worden hulpmiddelen 
met een optimale frequentie schoongemaakt. Op deze 
manier wordt voorkomen dat hulpmiddelen die een 
risico vormen voor de patiëntveiligheid in het zorgproces 
blijven circuleren.

\  Zo weinig tijd, zoveel oneigenlijke taken
Een kwart van de tijd van zorgverleners gaat op aan 
zoektijd en andere verstoringen zoals “Waarom ligt die 

bloeddrukmeter niet in kast vijf?” (Meij, 2014).

Een gevolg van de zoektocht naar hulpmiddelen is het 
misgrijpen ervan zoals te zien in figuur 3 (Hofstee, 2017). 
Soms op momenten wanneer het over leven en dood gaat 
(Jacob Blik, Unithoofd Brandwondencentrum Martini 
Ziekenhuis Groningen, 2020). Omdat zorgverleners niet 
willen misgrijpen, vertonen zij hamstergedrag wat de 
kans op zoeken én misgrijpen vergroot (Hofstee, 2017). 

Wanneer een zorgverlener moet zoeken naar 
hulpmiddelen gaat dit ten koste van de tijd en aandacht 
die zij willen geven aan het zorgen voor patiënten. Figuur 
4 laat zien dat de zoektijd varieert van 20 minuten tot 
meerdere uren per dag.

\ Meer tijd en minder taken
Track & trace technologie traceert het pakket dat thuis 
verwacht wordt, maar kan ook de bloeddrukmeter 
waar een half uur naar gezocht wordt opsporen in 
het ziekenhuis. Dat zorgt voor een tijdsbesparing en 
genereert zorgcapaciteit.

Door het ‘anders werken’ lopen servicemedewerkers 
dagelijks een ronde om alle hulpmiddelen op de juiste 
locatie te leggen. Dit heeft twee voordelen. Ten eerste 
wordt voorkomen dat zorgmanagers een corrigerende 
ronde van minimaal één uur per week op de afdeling 
lopen (Vogel, 2020). Ten tweede grijpen zorgverleners niet 
meer mis wanneer hulpmiddelen op de juiste plek liggen.

\ Nog meer zoeken
Zorgverleners zoeken niet alleen wanneer zij een 
hulpmiddel nodig hebben voor patiëntzorg, maar ook 
zodra een hulpmiddel uit het zorgproces onttrokken moet 
worden voor onderhoud. In het huidige proces kan het 
gebeuren dat de zorgverlener een patiënt helpt met een 
hulpmiddel dat niet óf niet tijdig onderhoud heeft gehad. 
Uit gesprekken met diverse ziekenhuizen blijkt dat soms 
tot wel 50 procent van de hulpmiddelen niet of niet tijdig 
onderhoud krijgen, wat een veiligheidsrisico vormt voor 
de patiënt (Kuipers, 2020; Hofstee, 2017).

Figuur 3 – Resultaten uit interviews met zorgverleners (Hofstee, 2017) 

Figuur 4 – De tijd van zoeken naar hulpmiddelen in minuten per dag. 
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Track & trace geeft continu inzicht in de 
onderhoudsstatus waardoor het voor elke medewerker 
mogelijk is om eenvoudig hulpmiddelen uit het 
zorgproces te onttrekken. De zorgverlener hoeft niet 
bezig te zijn met tijdrovende en omslachtige processen, 
de medische instrumentarium dienst (MID) is niet langer 
een kwart van de tijd kwijt aan zoektochten én patiënten 
komen niet meer in contact met onveilige hulpmiddelen. 
De zorgverleners kunnen zich weer bezighouden 
met waar het allemaal om draait: aandachtige zorg 

voor de patiënt.

In 2022 wil Hago Zorg het tekort aan 
zorgverleners van haar klanten met 25 
procent verminderen.

\  Hago Zorg en Intellifi zien kansen in 
‘anders werken’

Hago Zorg en haar partner Intellifi hebben samen de 
dienstverlening track & trace ontwikkeld. Deze propositie 
wordt ingezet om zorgcapacitijd te genereren. Het doel 
van Hago Zorg is om het tekort aan zorgverleners bij 
haar klanten met 25 procent te verminderen en de 
zorg weer te laten zorgen. Dit realiseren we door werk 
anders te organiseren, medewerkers in hun talent 
te zetten en technologie in te zetten als hulpmiddel 
om slim, doelmatig en beter samen te werken. 
De servicemedewerkers nemen schoonmaaktaken over 
van zorgverleners, leggen hulpmiddelen op de juiste 
locatie neer en zorgen op deze manier voor de zorg.

Hago Zorg brengt positieve impact op ieder mens in de 
zorg: van opdrachtgevers en hun medewerkers tot en 
met bewoners, patiënten, cliënten en natuurlijk haar 
eigen medewerkers.

Om te onderzoeken welke impact track & trace heeft 
op de zorgverleners, start Hago Zorg een experiment. 
Hiermee meten we de afname in de zoektocht naar 
hulpmiddelen door zorgverleners.

In onze volgende whitepaper gaan we in op 
‘het Kanban systeem voor voorraadbeheer’. 
Hieronder alvast een voorproefje:

\  Het Kanban systeem 
voor voorraadbeheer:

Track & trace consultant Stephan 

Rendering vertelt: “Wij zien 

eindeloos veel toepassingen voor 

het bieden van ondersteuning in de 

zorg. Zo ook voor de logistieke dienst en het voorraadbeheer 

binnen zorgorganisaties.” Door een geautomatiseerd 
Kanban systeem voorkomen we misgrijpen in de 
voorraad. Hoe het werkt? Zodra de eerste voorraadbak 
leeg is, verschuift de zorgverlener het plaatje. Deze 
handeling geeft het systeem een signaal om het product 
automatisch te bestellen. De tweede voorraadbak wordt 
nu gezien als voorraad en werkt vervolgens hetzelfde tot 
de voorraad weer aangevuld is. Zo is er altijd voldoende 
voorraad en wordt bestellen nooit vergeten!
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