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Programma

• Het proces van acute hartinfarctzorg bij de dotter patiënt

• Gebruik dashboard Call to Balloon in cardiologie

• Bereikte resultaten bij Call to Balloon

• Gebruik dashboard Call to Needle in de neurologie

• Tijdmeting in de keten in de nabije toekomst

• Take home messages



















Time is Muscle!



Gebruik dashboard Call to Balloon 
in cardiologie



Gebruik dashboard Call to Balloon 
in cardiologie (vervolg)



Gebruik dashboard Call to Balloon 
in cardiologie (vervolg)



Gebruik dashboard Call to Balloon 
in cardiologie (vervolg)



In vier stappen van het proces tijdwinst geboekt:

1. Meldkamertijd verkort

2. Behandeltijd verkort

3. Overdrachttijd verkort

4. Door to needle tijd verkort 

Bereikte resultaten bij Call to Balloon



Prestatieverbetering Call to Balloon



Gebruik dashboard Call to Needle in de 
neurologie

WFG 2012-2016



Supply chain Collaboration: 

Medewerkers van meldkamer, ambulance, de drie SEH's 
en de drie neurologie afdelingen kijken samen naar wat ze 
in hun proces kunnen versnellen en wat ze van anderen 
nodig hebben.
 

Procesoptimalisatie CVA zorg in 3 
ziekenhuizen in NHN



Opbrengst van drie bijeenkomsten:
1. Dashboard operationeel in alle drie de ziekenhuizen in de regio.

2. Informatie over medicatie vragen op de MKA.

3. Twee infusen prikken op de ambulance en INR bepaling op de 
ambulance.

4. Instructie over snel transport aanvangen op ambulance.

5. Trombolyse geven in de CT scan ruimte bij ziekenhuis Alkmaar en Hoorn 
en SEH arts geeft trombolyse als neuroloog aanrijdend is in ziekenhuis 
Den Helder. 

6. Vanuit focusgroep neurologie: e-learning voor huisartsassistentes.

Procesoptimalisatie CVA zorg in de 3 
ziekenhuizen in NHN (vervolg)



Tijdmeting in de keten in de nabije 
toekomst



Voor hartinfarct patiënten met directe dotterprocedure en CVA patiënten met 
een trombolyse indicatie: 

1. Het meten van de tijd die verloopt in de hele keten van 112 bellen tot 
interventie, is een belangrijke indicator voor kwaliteit.

2. Het koppelen van de procestijden van meldkamer, ambulance en inhospitaal 
is relatief eenvoudig.

3. Het systematisch analyseren van gemiddelde tijden, mediane tijden en tijden 
bij individuele casuïstiek stimuleert zeer om verbeteringen in het proces aan 
te brengen.

4. Belangrijk bij invoering van de dashboards is om goede definities te 
gebruiken voor de deurtijd in het ziekenhuis.

5. Invoering van patiënttracking zal het systematisch verzamelen van de 
ketendoorlooptijden sterk vergemakkelijken.

Take home messages
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