BELEID IN DE PRAKTIJK

Vernieuwde centrale berging operatiekwartier

Eind 2013 was het dubbelvak voorraadsysteem op alle verpleegeenheden geïnstalleerd en positief ingeburgerd. Eén eenheid stond begin 2014
nog te wachten op uitrol - het operatiekwartier. Ongeveer 1.150 artikelen
moesten ingedeeld worden, los van
het traceerbaar materiaal dat door
apotheek wordt aangeleverd.
Om alles vlot te laten verlopen werd
gekozen in twee fasen te werken. In
de eerste fase werd de centrale berging heringericht. In de tweede fase
(najaar 2014) worden de clusters
met disciplinegebonden materiaal
aangepakt.

Uitdagingen
In het operatiekwartier werden we
al snel geconfronteerd met - op zijn
minst - enkele uitdagingen:
• Ruimte: de beschikbare plaats
voor berging was heel beperkt en
bovendien was er ook een noodzaak om aanzienlijk meer artikelen die tot op heden nog manueel
werden besteld en opgevolgd, automatisch bevoorraad te krijgen
• Zowel de logistieke ploeg van het
operatiekwartier als de medewerkers van de goederenlogistiek
scanden en bevoorraadden op
hun domein, terwijl een nauwere
samenwerking mogelijk was.
• Stockeren in de berging gebeurde
soms nog in primaire verpakkingen (dozen). Dit gaf een slordige
indruk en moet bovendien, volgens de aanbevelingen qua infectiebeheersing, vermeden worden.
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OUDE BERGING MET ROLREKKEN

• De rolrekken berging was niet
ideaal en werkte vertragend omdat teveel medewerkers tegelijk
in de berging moesten zijn.
De vernieuwde berging bestaat uit
een modulair opslagsysteem met
zogenaamde U-flex rekken, waar een
combinatie van transparante polycarbonaat bakken in past. De bakken
kunnen naar wens ingedeeld worden
met vakverdelers, die een compacte
stockering mogelijk maken.

ling is geleverd, wordt de voorraad
aangevuld in het reservevak.

Geen vakjesmentaliteit
Een cijferanalyse vooraf bood ons
veel informatie rond jaarverbruik,
bestelfrequenties en verpakkingen.
Hieruit bleek dat terwijl het weekverbruik soms zeer klein was, toch
noodgedwongen grote verpakkingen
werden aangekocht en gestockeerd
op het operatiekwartier. Om dit te
vermijden besloten we om de voor-

Werking
Bij het dubbelvak voorraadsysteem
op het operatiekwartier wordt de
voorraad ingedeeld in twee vakken:
één verbruiksvak en één reservevak.
De verpleging neemt telkens uit het
voorste (verbruiks)vak. Als dit leeg
is, draait men het barcodekaartje om
naar de “te bestellen”-kant. Wanneer een logistiek medewerker de
barcodes scant - twee maal per week
- wordt het kaartje gedraaid naar ‘besteld’ en verplaatsen zij de voorraad
van het reservevak naar het voorste
verbruiksvak. Nadat het magazijn de
scanning heeft verwerkt en de bestel-

raden van een 400-tal artikelen in
het magazijn te beheren en van

De voordelen van de nieuwe berging
op een rijtje: compacte stockage; gebruiksklare stukverpakking; automatische scanning en toelevering; en indeling per productgroep / discipline.
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daaruit per stuk uit te leveren naar
het operatiekwartier. Dit liet ons toe
frequenter, maar in kleinere volumes
te leveren.

sen bestelfrequentie en vakvolumes.

Flexibiliteit was belangrijk bij het
definiëren van de vakhoeveelheden.
Het verbruik is sterk afhankelijk van
het aantal al dan niet geplande ingrepen. Toch moet de vakhoeveelheid voldoende hoog zijn om piekverbruiken op te vangen. Het was
zoeken naar een goed evenwicht tus-

alternatieven.

Daarbij moeten we in staat zijn in te
spelen op steeds wijzigende behoeften: nieuwe producten, wijzigingen,

mogelijk om de afbraak van de oude
berging en opbouw en installatie van
de nieuwe berging op één weekend
rond te krijgen. Verpleegkundigen en
logistiek medewerkers waren snel
overtuigd van het gebruiksgemak en
voordelen.

Verenigde krachten
Door de samenwerking van de centrale aankoopdienst, de gehele logistieke ploeg van het operatiekwartier
en de technische dienst, was het

Stefaan Decomble
coördinator voorraadbeheer

NIEUWE BERGING
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