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Just In Time (JIT) 
OK logistiek

“De klant had een noodzaak,  

vroeg H2W Partners om hulp en voerde het in”

De situatie
Een gerenommeerd ziekenhuis in het oosten van het land was druk bezig met het ontwerpen en bouwen van een 

nieuw OK complex. In een late fase van het ontwerpen besloot men de capaciteit te vergroten met één extra OK.  

Dat betekende zo’n 100m2 extra ruimtebehoefte, het gevolg daarvan was dat het OK magazijn op het complex kwam  

te vervallen. Er zou in de toekomst bevoorraad moeten gaan worden met behulp van zogenaamde JIT logistiek!



Van visie naar ontwerp

Met dit gegeven kwam de klant bij H2W Partners en zijn we samen een uitdagend traject ingegaan. Er was geen weg terug.  

Dat geeft duidelijkheid, maar creëert ook een behoorlijke druk. 

De eerste stap was van een heldere visie naar een concreet ontwerp te komen. Hierbij introduceerde we Lean Six Sigma 

methodieken en maakte die passend voor het OK-proces. Anders dan in Retail of de Automotive is misgrijpen geen optie met 

een patiënt op de operatietafel. Het uitgangspunt was een aanlevering van disposables en instrumentarium per patiënt/

per OK. De implantatenvoorraad en een kleine veiligheidsvoorraad bleven op het OK complex. Voor niet patiënt-specifieke 

materialen gaat het OK complex werken met dagvoorraden, dus ook op de PACU-Verkoever-Holding. 

Het beheer van voorraden is overgedragen aan de logistieke dienst en twee aparte steriele magazijnen werden ineen geschoven.

Werken met brown paper sessies en visualisaties

De aanpak in workshops is een goed passende vorm om met een team van professionals en ondersteunende diensten 

te werken. Mensen in de zorg zijn meestal sterk doe-gericht vanuit hun eigen werkveld. Door samen te werken en te 

visualiseren ontstaat er snel begrip van het concept en tegelijk voor hen ook een beeld of het werkbaar zal zijn in de praktijk. 

Dat laatste is het allerbelangrijkste! 

In de zorg hebben ze vaak niet veel op met theoretische vergezichten en ook geen geld om te investeren in futuristische 

toepassingen. ‘Keep It Simple’, dat is waar men op uit was en waar we op aan sluiten. Slim en creatief werken met minimale 

middelen en alleen doen wat echt moet. Deze aanpak leverde ons vrij snel een prachtig nieuw en helder ontwerp op.

Figuur 1: JIT - OK stage plan ontwerp



Een belangrijk aspect is de balans vinden tussen een JIT aanlevering per patiënt/per OK en flexibiliteit. Als er iets mis gaat 

met bijvoorbeeld het inleiden van een patiënt moet er geschoven kunnen worden in de planning, zonder dat er gewacht hoeft 

te worden op de goederenlogistiek. De oplossing hebben we gevonden in het hanteren van een stage-plan gecombineerd 

met een pull logistiek; goederen worden verplaatst op basis van de OK planning. Bij het beëindigen van een OK begint de 

goederencarrousel te draaien.

 

Uitwerking goederenstroomproces op het OK complex

Omdat het steriel magazijn op afstand was komen te staan, ontstond er een heel nieuw goederenstroomproces naar, op en 

van het OK complex. In de ‘schone’ goederensluis van de OK komen de transportkarren (kar-in-kar systeem) aan en worden 

ontladen. Daarna gaan de binnenkarren naar de assemblageruimte. Vandaar worden alle goederen (implantaten, disposables 

en instrumentarium) per patiënt/per OK doorgereden naar de opdekruimte. Alles gebeurt op geleide van de OK planning. Na het 

beëindigen van een OK worden vuilstromen via een ‘vuile goederensluis’ direct weer afgevoerd. Voor het vuile instrumentarium 

is het van belang dat dit frequent en snel gebeurd, zodat de CSA ook in een efficiënte flow-proces kan werken.  

 

Figuur 2: Goederenstroomproces OK complex

De aansturing van de goederenlogistiek

Bij de aansturing van de goederenlogistiek is een grote rol weggelegd voor het EPD systeem van het ziekenhuis.  

Daarvoor moesten alle behandelcodes gescreend en geüpdatet worden. Daar is betrokkenheid van medisch  

specialisten voor nodig. Aan elke behandelcode hebben we specifieke klaarzetlijsten gekoppeld, één voor disposables 

en één voor instrumentarium. 

Voor het overbruggen van de afstand tussen steriel magazijn en OK complex was het noodzakelijk om samen met een 

leverancier een kar-in-kar systeem te ontwikkelen. Het gesloten karrensysteem moest voldoen aan de wettelijke eisen 

en richtlijnen, maar ook aan het logistieke concept waarbij goederen tussentijds niet meer hoeven te worden overgepakt.  

Alle goederen kunnen worden verplaatsen met behulp van (orderpick-) karren op wielen. 



 

Figuur 3: aansturing van de OK logistiek m.b.t. karrencarrousel (schoon en vuil)

De transportcarroucel is uitgewerkt voor zowel de vuile- als voor de schone goederenstroom. Met behulp van deze 

karrenflowchart zijn concrete tranportroosters opgezet. Aandachtpunt bij het uitwerken van de nieuwe transportroutes is 

de track&trace van het instrumentarium. Het is van belang om op elk moment (realtime) te kunnen zien waar een bepaald 

instrumentennet is. Hiervoor zijn alle netten, transportkarren en elke ruimte voorzien van barcodes.

Tot slot

Een complete uitwerking van JIT logistiek vind je niet veel binnen zorginstellingen. Er zijn nog vaak te veel afdelingen met elke 

een eigen zienswijze en dito oplossingen. In dit project is bewezen dat het wel heel goed mogelijk is! 

Waar een wil is ….  
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