


CSA 2.0 VOOR GENERATIE 2.0

▪ Voorstellen

▪ FOSKE technologies

▪ CSA 2.0 inrichting

▪ Software/IT oplossingen

▪ FOSKE in uw/jullie CSA

▪ Afsluiting
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Even voorstellen
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▪ Jan Groothedde

▪ Programma manager FOSKE

▪ Technieker in hart en nieren

Wie ben ik?



Boikon
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▪ Opgericht in 1996 – 25 jaar ervaring

▪ Gevestigd in Leek (Groningen)

▪ Nationaal en internationaal actief

▪ Technologie pijlers (merken)

▪ Full service concept

Shaping Technological Innovations



Foske
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▪ Merk van Boikon B.V.

▪ Ontstaan in 2016

▪ CSA automatisering

Wie is Foske?

FOSKE - sfeervideo.mp4
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Introductie

FOSKE Technologies

FOSKE geeft invulling aan;

1. Tekort aan gespecialiseerde medewerkers, MSMH 

▪ Onvoldoende aanwas vanuit opleidingen

▪ Vergrijzing

2. Gezond oud worden

▪ Hoog en langdurig ziekteverzuim

▪ Lichamelijke overbelasting (ergonomie)
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Kernpunten

‘Zorgen voor de zorg van morgen’

▪ Toekomstbestendig, flexibel en modulair (wetgeving, richtlijnen, uitbreiding)

▪ Optimalisatie van patiënt- en productveiligheid

▪ Beheersen van processen (prioriteit afhandeling)

▪ Borgen van processen (kwaliteit verbeteren, wetgeving)

▪ Veilige, gezonde en gebruiksvriendelijke werkomgeving (ergonomie, werkplezier)

▪ Efficiëntieverbetering van ca. 40% voor de gehele CSA-afdeling

▪ Optimaal gebruik vloeroppervlakte / ruimte onafhankelijk (voor zowel huidige CSA’s en nieuwbouw)
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Automatiseringsbehoefte

Juiste automatiseringsgraad

De CSA van de toekomst vraagt om een:

▪ Intelligente en adaptieve logistieke oplossing (slim)

▪ Efficiënte en gebruikersvriendelijke interactie (menselijk)

Wat te automatiseren?

▪ Niet: Primaire processen/activiteiten – direct verband met realiseren van 

product of dienst (MSMH)

▪ Wel: Secundaire processen/activiteiten – noodzakelijk om het primaire proces 

goed te laten functioneren (ondersteunend aan MSMH)



HUIDIGE CSA’S
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Huidige CSA’s
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Huidige CSA’s



FOSKE TECHNOLOGIES

CSA 2.0 INRICHTING



13

BELADEN EN ONTLADEN CSA KARREN

Ergonomie ondersteuning

▪ Kar registratie

▪ Beladen en ontladen

▪ Tussenbuffer

▪ In- en uitvoer manden
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TRANSPORT & HANDLING CSA KARREN

Ergonomie optimalisatie

▪ Registratie CSA karren

▪ In- en uitvoer karrenwas

▪ Automatisch transport door CSA
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OPSLAG/BUFFERMAGAZIJN

Optimalisatie proces

▪ Tijdelijke opslag van manden (verpakt/onverpakt)

▪ Ergonomie (automatisch formeren, stapelen en logistiek)

▪ Procesbeheersing (efficientie)

▪ Veiligheid

▪ Ruimtebesparing



FOTO
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CSA WERKPLEKKEN

Optimale ergonomie en productiviteit

▪ Ergonomie

▪ Zit-sta werkplekken (in hoogte verstelbaar)

▪ Elimineren tilwerkzaamheden

▪ Lean ingericht (5S)

▪ Veiligheid

▪ Overzicht

▪ Productiviteit



FOTO



FOTO
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TRANSPORT

Autonomous Mobile Robots (AMR)

▪ Ruimtelijke CSA (open structuur)

▪ Veiligheid

▪ Flexibiliteit

▪ Redundantie

▪ Reinigbaarheid

▪ Modern, toekomstgericht
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MANDEN HANDLING

Automatisch stapelen / ontstapelen manden

▪ Beladen sterilisatoren

▪ Ontladen sterilisator

▪ Ontstapelen / verenkelen manden (t.b.v. overdracht naar CSA karren)
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TRANSPORT CSA ↔ OK

Logistiek optimalisatie

▪ Transport verpakte (steriele) manden CSA → OK

▪ Transport vuile manden OK → CSA

▪ Transport CSA karren



OPSLAGMAGAZIJN OK

▪ Efficiënte opslag van verpakte 

(steriele) manden

▪ Verzamelen en klaarzetten van 

operatiesets



FOSKE TECHNOLOGIES

SOFTWARE/IT OPLOSSINGEN
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SOFTWARE PLATFORM MFC
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Material Flow Controller (MFC)

De spin in het web

▪ Proces flow control

▪ Vraaggestuurd werken (ipv aanbodgestuurd)

▪ Interfaces en ZIS inrichting (ontzorgen CSA team)

▪ Digitale teamleider (o.a. KPI’s, advies werkplekbezetting)

▪ Logica voor het aansturen van de workflow o.b.v. beschikbare parameters:

Koppelen net-mand Samenstellen sterilisatiebatches Bepalen doellocatie Werkvolgorde Bufferbelading

Net-ID Sterilisatieprogramma Scanlocatie Prioritering (OK planning) Scanlocatie

Drager (hoog/laag) Afdeling/specialisme Opdekclassificatie net Werkplekbezetting Drager (hoog/laag)

Splitsnet (ja/nee) Verpakkingsmateriaal Verpakkingsmateriaal Sterilisatorstatus Samengestelde 
sterilisatiebatches

Leennet (ja/nee) Gewicht Splitsnet (ja/nee) Samengestelde 
sterilisatiebatches

Mand-ID Werkplekbezetting

Opdekclassificatie medewerker
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Bediening

Touchscreen bediening

▪ Overzichtelijk, visueel

▪ Gebruiksvriendelijk

▪ Bediening FOSKE

▪ Automatische meldingen

▪ Automatische instructies (instructieschermen)

▪ Managementinformatie en -rapportage



En verder, de toekomst…

▪ RFID op instrumentennetten en manden

▪ Codering los instrumentarium

▪ Serialisatie en Aggregatie (Track & Trace)

▪ Feedback loop CSA – OK - CSA (ingang- en uitgangscontrole)



En verder, de toekomst…

▪ Predictive / Prescriptive maintenance

▪ Dashboarding / data management

▪ Green Deal Duurzame Zorg (retourstroom afval, disposables)

▪ Vision controle systemen (b.v. sterilisatie tape, vocht)

▪ …



FOSKE CSA AUTOMATISERING, 

OOK VOOR UW CSA ?!
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Werkwijze FOSKE

7 stappenplan

1. Kennismaking / oriëntatie

2. Analyse fase

3. Design uitwerking

4. Management rapportage

5. Financieringsvoorstel

6. Samenwerkingsovereenkomst

7. Realisatie



Management rapportage
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Ergonomie

• Elimineren (hoge en lage) til- en trekbewegingen

• Ergonomische werkplekken

• Veilige, gezonde en gebruiksvriendelijke werkomgeving

Toekomstbestendigheid

• Werkervaring minder grote rol in werkcapaciteit en -kwaliteit

• Flexibel, modulair en schaalbaar

• Trots/werkgeluk om op een moderne CSA te werken (behoud MSMH’s)

Integratie met (bestaande) CSA apparatuur

• Belading / ontlading wasmachine, sterilisatoren, inpakrobot, etc.

• Proces validatie CSA apparatuur

Kwalitatieve verbeteringen

Procesbeheersing en –optimalisatie 

• Lean (5S) (elimineren verspillingen in processen)

• Afgevlakte werkverdeling over de dag 

• Afhandeling op prioriteit en vaardigheid van medewerkers

• Borgen van kwaliteit / grip op processen



Management rapportage
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▪ Betere en gerichtere inzet personeel (focus op primaire waarde-toevoegende CSA-
werkzaamheden) – ca. 40% efficiëntieverbetering

▪ Centrale verticale opslag van manden (optimaal gebruik vloeroppervlakte)

▪ Secundaire arbeidsprocessen geautomatiseerd, bijvoorbeeld:

▪ Ontladen CSA transportkarren

▪ Loop-, zoek- en zware (hoge en lage) tilbewegingen

▪ Bepalen werkvolgorde en werkverdeling

▪ Geoptimaliseerde aan- en afvoer CSA apparatuur

▪ Samenstellen en stapelen sterilisatiebatches

▪ Ontstapelen en inspecteren sterilisatiebatches

▪ Intelligent beladen CSA transportkarren

Efficiëntie verbeteringen

 Processen schone ruimte
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Management rapportage

Toekomstbestendige CSA

Fysieke levering

▪ CSA inrichting

▪ IT applicaties

▪ Support en onderhoud

▪ Doorontwikkeling MFC

Financiering

▪ Servitization model

▪ Betalen voor gebruik (pay-per-use)

▪ Financiering vanuit een deel van de besparing
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FOSKE TECHNOLOGIE

Ook voor uw CSA?!

Wij bieden kosteloos en vrijblijvend analyse en advies voor 

uw/jullie CSA

Samengevat;

▪ Toekomstbestendige gezondheidszorg;

▪ Tekort medewerkers opgelost

▪ Gezond oud worden is haalbaar

▪ Secundaire CSA processen geautomatiseerd

▪ Output CSA gewaarborgd

▪ Nieuwe, moderne en ergonomische CSA inrichting

▪ Voor zowel bestaande CSA’s als nieuwbouw geschikt

▪ Kostenreductie CSA productie (zonder te investeren)

“The best way to predict the future is to create it” 



VIDEO

FOSKE CSA 16-9_V2.mp4
FOSKE CSA 16-9_V2.mp4
FOSKE CSA 16-9_V2.mp4
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“CREATIVITY IS THINKING UP NEW THINGS. 
INNOVATION IS DOING NEW THINGS” 




