Posters
Organisatie

Inhoud

VUmc - Rosali Senders

Met man en paard, continu verbeteren!

Karakter - Esther Veenstra/ Maartje de Vries

Har(t)d voor de patiënt

UMCU - Peter Baan

Lean en Agile: gouden combinatie om zorgpaden
te implementeren

UMCU - Marion Bouman

Valideren van PDMS-gegevens

Icare - Carien Snoeijer

Gestandaardiseerde teamgroei

Antonius Ziekenhuis - Arnoud Rietveld

Samen en betrokken door continu verbeteren?

Albert Schweitzer Ziekenhuis - Bas Lohman

Lean en High Risk Medicatie: Verspillingen in het
verpleegkundig proces

Instituut Verbeeten - Toon Trouw/ Suzanne
v.d. Vaart

De Verbeeten Waardemeter zet ons aan tot het
pro actief oppakken van de waardebepalende
werkzaamheden en daagt ons uit de lat steeds
hoger te leggen

Martini Ziekenhuis - Ingrid Wierenga

DBC registratie verbeteren aan de bron!

Martini Ziekenhuis - Suzanne Kars

Stop verspilling in de zorg!

Martini Ziekenhuis - Suzanne Kars

Verminder verstoringen bij medicatiedeling!

Lidz Jaarcongres 2016
DE HYPE VOORBIJ… OP NAAR DUURZAAM VERBETEREN
Maandag 31 oktober 2016. Spant, Dr. A. Kuyperlaan 3 Bussum

PROGRAMMA
9.00

Ontvangst

9.30

Welkom en opening
Dagvoorzitter dr. Hans Carpay (Neuroloog) Tergooi

9.50

Duurzaam verbeteren samen met de cliënt
Wilma Schutte (Manager zorgteams) en Klaas Groen (cliëntenraad) Thebe

10.40 Pauze
11.15 Duurzaam verbeteren; welke rol neemt Lidz?
Voorzitter Lidz Marc Rouppe van der Voort (Programmamanager Lean en
Zorglogistiek) St. Antonius Ziekenhuis

Plattegrond - SPANT

11.45 Continu verbeteren to the top!
Katja Staartjes (Bergbeklimmer en avonturier)
12.30 Lunch + informatiemarkt en posters
13.30 Workshopronde 1 met Gemba’s in Tergooi
14.30 Pauze
15.00 Workshopronde 2
16.00 Terugblik
Dagvoorzitter dr. Hans Carpaij (Neuroloog) Tergooi
16.15 Surprise act
17.00 Borrel

|| Workshopronde 1
Turner - Relinde de Koeijer

|| Workshopronde 1 + 2 (1 workshop gedurende 2 rondes)
Theater

Tergooi - Jeannette Knol/ Gerhard Smid

Podium 5

Wat is Duurzaam Lean?
En hoe kan ik dit realiseren binnen mijn organisatie? Wat moet ik daarvoor anders of juist
hetzelfde aanpakken? En wat kan ik leren van zorgorganisaties die al goed op weg zijn? Deze
vragen staan centraal tijdens de interactieve workshop.

Samen vooruitspelen
Kijk naar je organisatie als een spel. Hoe gaat het met de speldynamiek in jouw zorgorganisatie? Spelen
jullie de goede kant op, namelijk vooruit, gaat het steeds om de waarde voor je klant? Of is het
onbedoeld in een andere richting? Leer welk spelrepertoire kan helpen om (weer) vooruit te spelen.

Quint Wellington - Rob Kobussen

House of Performance - Desiree van Dun

Podium 6

Agile, scrum en Lean
Voortreffelijk samenwerken met IT leveranciers en afdelingen. Eindelijk snel en betrouwbaar
resultaat bij de samenwerking met IT. Ontdek hoe de Agile/Scrum werkwijze werkt en hoe het ook
voor jou zijn waarde kan hebben.

Ben jij een effectieve Lean leider?

Michael Milo

Thebe - Sylvie van der Vleuten/ Sander Boon

Podium 7

Een sneller paard of een auto?
Duurzaam veranderen vraagt andere veranderkundige aanpak.

PGGM - Danielle van der Swaluw

Podium 9

Kort-cyclisch sturen: Bereik als team en organisatie effectiever je doelen.
Wil je weten hoe PGGM de Lean-hype overwon? Kom naar de workshop.

CB Logistic- Dave Anakotta/ Sjoerd Rijpkema

|| Workshopronde 2

Process excellence door People excellence
Inside-out of outside-in benadering? Zijn veranderende (markt-)omstandigheden leidend in
verandering of zijn het toch primair de mensen in de organisatie? Als u wilt leren hoe een 145 jaar
oude logistieke dienstverlener zich opnieuw uitvindt, herpositioneert, groeit in healthcare en de
rol van leiderschap, Lean èn mensen aanwendt. Bezoek onze workshop!

Gemba 1 - Verpleegafdeling Longgeneeskunde
Ontwikkeling van dagstart en verbeterbord. Van idee tot werkwijze met de huidige borden.

Theater

Zal ik een lekker gebakken eitje voor u maken?
Wat is nu waarde voor onze cliënten en wie bepaalt dit? Wat betekent het denken vanuit waarde voor
het gedrag van onze medewerkers en hoe bereiken we deze gedragsverandering? In deze workshop
laten we zien hoe Thebe continu verbetert vanuit de waarde voor de cliënt en zullen we ingaan op de
manier waarop we alle medewerkers ontwikkelen richting deze manier van denken en doen.

MVO - Helene van der Vloed
Podium 10

Podium 8

Podium 6

De zorg als versneller van duurzaamheid
Meer over verduurzaming van de zorg via alle disciplines van de organisatie: patiëntenzorg,
medewerkers, governance, milieu- en inkoop, vastgoed, zorgketen en community. Ben je geprikkeld
hoe je dit kan doen? Kom dan naar deze workshop.

MUMC - Elske Heeren

Podium 7

De Lean Manager: Oei, ik groei! Wat is een 'Lean manager', waarom zou je dit willen en wat vereist
het? Kom samen leren aan de hand van cases!

NW Ziekenhuisgroep - Marc Kappers

Podium 9

Even stilstaan... een hele vooruitgang! Kaizen event over met veel plezier efficiënt werken en ook
tijd hebben voor continu verbeteren.

Alles uit de kast; de 5 lades van leiderschap
Duurzaamheid vraagt om leiderschap. Als leider zie je kansen binnen de kaders, maar wil je eigenlijk
innoveren. Dat betekent dat je weet hoe je moet beïnvloeden. Want directief aansturen werkt niet
meer. En blind vertrouwen op afspraken is ook een illusie.

Gemba 3 - Verpleegafdeling Oncologie

GGZ Drenthe en Rivierduinen - Corina van Gelderen/ Robert van Kleeff

De natuur beleven en je vrijer voelen in de chemotuin. Kaizen event over dat nog meer oncologie
patiënten chemokuren in de chemotuin kunnen ontvangen en zich daar veilig voelen. Rode draad
tijdens dit Kaizen event was de klantwens, deskundigheid van verpleegkundigen en standaardisatie
van werkprocessen.

GGZ en Lean: een prachtige en nieuwe combinatie
Wil jij leren hoe en waar je begint met je Leantraject in een complexe organisatie? Twee verschillende
GGZ instellingen nemen je mee in hun ervaringen en laten je nadenken over de eerste stappen.

Gemba 2 - Verpleegafdeling Orthopedie

Gemba 4 - Centrale keuken. Eet meer, verspil minder (versie: 2.0)
Een korte uitleg van een eerder uitgevoerd idee ten aanzien voorkoming van verspilling van
voedsel. Daarna volgt er een rondleiding door de keuken. Interessante vraag blijft hoe we het
proces van maaltijden bestellen verder kunnen optimaliseren, zodat er nog minder verspilling van
voedsel optreedt (met behoud van kwaliteit voor de patiënt)?

Zilveren Kruis Achmea - Marco Emmens/ Erwin van Leussen

Podium 10

Artiestenfoyer

Verbeteren en Overtreffen - de Lean aanpak van het Zilveren Kruis Zorgkantoor
Vanuit het Kano-model kijkt het Zilveren Kruis Zorgkantoor naar haar dienstverlening: hoe verbeter je
op de basisbehoeften én werk je tegelijkertijd aan het overtreffen van verwachtingen? En hoe
verspreiden we tegelijkertijd het verbetervermogen in de organisatie?

