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Aanleiding

• Innovatie CWZ 

• Aanleiding: 

• Portofoon 

• Onrust in de OK 

• Fouten in de bestellingen 

• Hectiek bij meerdere bestellingen 

• Uitgangspunt: Keep it Simple

• Projectgroep met alle typen gebruikers



Onze missie

Verminderen van fouten en het verbeteren van de 

logistieke processen en dienstverlening voor, 

tijdens en na een operatie.



Oplossingen

Voor de operatie Tijdens de operatie Na de operatie Inzicht en rapportage

Bestellingen en 

berichten tijdens 

operaties

Statistiek, inzicht en 

rapportage
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Bestelproces

Bestelling opnemen

Bestelling plaatsen

Order picking

Operatiekamer

Omloop

Gereed melden

Afleveren

Opdekruimte



Operatiekamer scherm



Claudia Hess – OK-assistent bij CWZ

"De chirurg kan in alle rust doorwerken terwijl ik digitaal een bestelling 

plaats voor aanvullend materiaal. Ik vind het heel handig dat de top 15 

aan meest gebruikte instrumenten al op mijn beginscherm staat. Zo gaat 

bestellen nóg sneller." 
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Statistieken



Schipholbord





Oplossingen

Voor de operatie Tijdens de operatie Na de operatie Inzicht en rapportage

Bestellingen en 

berichten tijdens 

operaties

.

Ophalen en aanvullen 

vuile karren/grijpkarren: 

In ontwikkeling met 

Statistiek, inzicht en 

rapportage: Reeds in 

A2O 



Korvenwagen



Oplossingen

Voor de operatie Tijdens de operatie Na de operatie Inzicht en rapportage

Digitaal klaarzetten:

Op dit moment in 

ontwikkeling met

Bestellingen en 

berichten tijdens 

operaties

Ophalen en aanvullen 

vuile karren/grijpkarren: 

In ontwikkeling met 

Statistiek, inzicht en 

rapportage: Reeds in 

A2O 
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Dick Braam - Afdelingshoofd CSA van CWZ

"Niet alleen voor ons is de A²O een uitkomst, maar ook voor 

collega’s op de OK en OK Logistiek in andere ziekenhuizen. We 

blijven dan ook meedenken en samenwerken om de app verder te 

ontwikkelen en aan andere ziekenhuizen aan te bieden. Samen 

kunnen we hierin echt het verschil maken." 



Onze ambitie

Meerdere ziekenhuizen helpen bij het 

digitaliseren van dit proces, verminderen van 

fouten door logistieke problemen.



Innovatie creëer je samen.  




