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Universitair Ziekenhuis Antwerpen  

 

 

573 bedden op 27 verpleegeenheden 

27.000 opnames 

600.000 consultaties 

2800 medewerkers, 400 artsen en 1400 

verpleegkundigen 

Situering UZA 



1 Diensthoofd 

8 Klinisch Biologen 

1 Lab Manager 

115 medewerkers 

 

260.000 labo aanvragen in 2013 

Labo Klinische 
Biologie 



Organisatie (1) 

Klinische chemie 

• 3 Klinisch Biologen 

• Expertise domeinen 

• Chemie 

• Hormonologie 

• Immunologie 

Hematologie 

• 3 Klinisch Biologen 

• Expertise domeinen 

• Hematologie 

• hemostase 

Microbiologie 

• 2 klinisch Biologen 

• Expertise domeinen 

• Bacteriologie 

• Virologie 

• Serologie 

Lab Manager: Operationele aspecten 



Operationele aspecten:  

 

• Organisatie & planning  

• Personeelszaken 

• Eerste aanspreekpunt voor ondersteunende diensten : 

Aankoop,communicatie, ICT, HR, Technische dienst, Financien / 

boekhouding, Poetsploeg , … 

• Proces optimalisaties 

• (Operationele ) projecten 



Organisatie: Organen voor overleg en sturing 

• Management comité: Klin. Biologen, Lab Mgr, kwaliteitsverantw 

• Visie en strategie 

• Doelstellingen voor de ganse dienst 

• Medisch / wetenschappelijk inhoudelijke doelen 

• Organisatie beleid 

• Kwaliteitsdoelen & Mgt Review 

• Wetenschappelijke onderwerpen 

• Financiële opvolging 

 

• Operationeel Comité: Lab Mgr, laboverantwoordelijken, 

kwaliteitverantwoordelijke 

• Planning  

• Opvolging van dagelijkse werking van labo  

• Optimalisaties van processen / werkwijzen 

 

 



Project optimalisatie inzet personeel (1)  

• Toename in activiteiten 

• Geen FTE verhoging 

mogelijk 

 Nood aan 

efficiëntieverhoging 

Δ 428 dagen 

~2 FTE 

In 2016 heeft > 70% van de 

MLT’s recht op rimpeldagen 



Project optimalisatie inzet personeel (2) 

• Aanpak 

• In kaart brengen van werkposten, processen en activiteiten 

• Veel overleg voor identificatie verbetermogelijkheden 

 

• Wijzigingen 

• Herziening van # werkposten en shiften 

• Vervangingen ifv noden en niet noodzakelijk waar FTE 

weggevallen is  

• Stopzetting van bepaalde activiteiten 

• Verschuivingen van activiteiten tussen de werkposten om 

meer rust, focus en stabiliteit te brengen 

• Kernlabo: track/procesverantwoordelijke aangesteld 



Project optimalisatie inzet personeel (3) 

• Resultaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dit blijft work in progress…  



Project : TAT’s (1) 

• Situering:  

• Woelige implementatie van automatisatie 

• TAT’s waren zeer onvoorspelbaar 

• Opvolging TAT moeilijk via LIS 

• A-score bij Belac audit 

 

• Aanpak 

• Ontwikkelen van TAT tool ism BI 

• In kaart brengen van oorzaken van te hoge TAT’s 

• Oplijsting van verbetermogelijkheden ism laboranten, Siemens 

• Stapsgewijze implementatie 

 



Project : TAT’s (2) 

• Wijzigingen 

• Aanpassen  en automatiseren  probe 

testing naar nacht 

• Herziening uitsorteringsposities op track 

• Intensifieren van gebruik opvolgschermen 

• Herziening verdeling testen over de 

toestellen 

• Reductie van aantal dringende aanvragen 

• Software aanpassingen (Siemens) 

• Extra opleidingen MLT’s + key users 

• Optimalisaties regels technische validaties 

TAT glucose 2012 



Project automatisatie in het kernlabo (1) 

• Situering 

• Woelige implementatie van automatisatie 

• Nieuwe, recent gelanceerde toestellen  

 

• Aanpak 

• Workshops voor grondige analyse van verbeterpunten 

• Duidelijke prioriteiten over de expertises heen 

• Frequente  escalatie binnen Siemens voor additionele support of 

betere producten 

 

• Wijzigingen 

• Software upgrades van track en toestellen 

• Aanpassingen aan kits en reagentia 

• Herziening van onderhoudschema’s 

 



Project automatisatie in het kernlabo (2) 

• Resultaat: 

• Aanzienlijke verbetering in kwaliteit:  

• Reductie van aantal rejects met 40 % in 2012 (tov 2011) 

• Reductie van aantal rejects met 50% in 2013 (tov 2012) 

 

• Verbetering in stabiliteit :  

• Reductie van aantal technische interventies op chemie toestellen: 40% 

tussen Q1/2 en Q3/4 2012 

• Zelfde trend in 2013 

 

• Door constructieve samenwerking  positieve evolutie 

• In overleg met Siemens  upgrade van de automatenstraat naar 

Aptio 

 

 



Project automatisatie in het kernlabo (3) 

• Huidige configuratie track 



Project automatisatie in het kernlabo (4) 

Configuratie Aptio track 



Project financiële analyse 

• Situering 

• Complexe contracten voor grote projecten 

• Regelmatige wijzigingen in nomenclatuur en terugbetalingsregels 

• Wijzigingen in organisatiestructuur van het lab over de jaren heen 

• Andere hogere prioriteiten 

 Geen optimale opvolging van financiën 

 

• Aanpak: (ism ICT en Dienst financien) 

• Analyse van facturatie-achterstanden 

• Analyse van financiële afspraken voor grotere contracten 

• Aanpassingen in LIS voor betere controle voor facturatie 

 

• Resultaat 

• ~ 315K€ extra inkomsten in 2012  



Lopende en toekomstige nieuwe uitdagingen 

• Project Aptio: de implementatie (ism leverancier) 

 

• Electronische aanvragen (ism ICT) 

 

• JCI : accreditatie van het ziekenhuis (ism KD) 

 

• Consolidatie bestellingen en stockbeheer (ism aankoop) 

 

• Bouw van en verhuis naar een nieuw labo (ism Techn. Dienst) 

 

 



Tot slot 

• Medewerkers inzetten op hun sterkten 

 

• Complementaire profielen  

 

• “Get the max out of the mix” 

 

• Sleutel eigenschappen voor succes:  

• Effectieve communicatie 

• Verantwoordelijkheid en toewijding  

• Teamwork      



Met dank aan 

Het ganse team van het 

laboratorium   

Klinische Biologie 


