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Rust, hygiëne en privacy voor de patiënt. Dat waren de uitgangspunten 

voor de nieuwbouw van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Om 

aansluitend daaraan de schoonmaak in het ziekenhuis effectief te organiseren 

besloot Gom ZorgSupport slimme mobiele technologie in te zetten.

Case Meander Medisch Centrum

Plannen in een 
hotelachtige setting

tekst: Ronald Bruins

thema: digitaal

Het nieuwe Meander Medisch Centrum 
in Amersfoort heeft een vloeropper-
vlakte van 100.000 vierkante meter. 
“Het ziekenhuis is ontworpen en ge-

bouwd met het oog op welzijn en welbevinden van 
de patiënt”, zegt manager Aly Hassink van Meander 
MC. “Zo worden opgenomen patiënten verpleegd in 
één van de 408 eenpersoonskamer die zijn voorzien 
van een eigen badkamer en eigen sanitair.
Dat geeft niet alleen veel rust, hygiëne en privacy 
voor patiënten, maar levert een positieve bijdrage 
aan het voorkomen van infecties omdat er minder 
kruisbestuiving plaatsvindt.” Het nieuwe zieken-
huis opereert meer en meer in een hotelachtige 
setting. Hassink: “Je hebt zelfs de mogelijkheid als 

dit gewenst is om een familielid op een slaapbank 
op je kamer te laten slapen, het zogeheten rooming 
in.” Daarnaast zijn de openbare ruimtes open en 
kleurrijk van aard, met veel lichtinval. “Projectma-
tig zijn we twee jaar bezig geweest om samen met 
Gom ZorgSupport te kijken naar het opstellen van 
het nieuwe contract voor het nieuwe gebouw”, zegt 
Hassink. “We hebben daarbij alle nieuwe ruimtes in 
kaart gebracht, maar ook gedefinieerd wat inspan-
ningsgericht schoongemaakt moet worden en waar 
we prestatiegericht kunnen schoonmaken.” 

Efficient én prettig werken
Voor operatiekamers is er een vast programma, net 
als voor al het sanitair in het ziekenhuis, de vloeren 
en de contactvlakken die vaak door vingers worden 
betast. “Die vaste elementen komen als taken naar 
voren in het, via de internetbrowser te benaderen 
programma Arta”, zegt Diana van Duivenvoorde 
van Gom ZorgSupport. Daarnaast wordt in Arta 
een kamer aangemeld zodra de patiënt door de 
verpleging als ontslagen is geregistreerd. Hassink: 
“Gemiddeld komt een kamer na vier à vijf dagen 
weer vrij. Een team van Gom-schoonmakers ziet de 
melding op hun pda binnenkomen en zij kunnen 
aangeven dat zij de schoonmaaktaak op zich ne-
men. Een groene melding betekent dat de aanvraag 
net is binnengekomen. Bij oranje staat de opdracht 
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meer dan vijftien minuten open en bij rood langer 
dan twintig minuten. Lichtblauw betekent een 
spoedopdracht. 

Van Duivenvoorde: “Na ontslag van de patiënt 
moet de schoonmaak uiterlijk een half uur nadat 
de kamer is aangemeld, zijn opgepakt. Door onze 
werkwijze hebben het Meander MC én wij zicht op 
de gevraagde responstijden. Dat is goed voor het 
Meander MC omdat kamers zo snel mogelijk weer 
in gebruik kunnen worden genomen. En voor ons 
heeft het ook als voordeel dat we efficiënt kunnen 
roosteren en voldoende werk bieden aan onze men-
sen zónder dat de werkdruk te hoog wordt.”
Volgens haar werken de kleurcodes voor schoonma-
kers erg prettig. “Zij zien direct welke taak priori-
teit heeft en zij hebben nu veel meer invloed op de 
schoonmaaktaken die ze oppakken. Wij faciliteren 
onze mensen met het systeem. Je ziet dan dat zij 
de verantwoordelijkheid dan goed kunnen nemen. 
Voor leidinggevenden is het systeem ook handig 
om te zien waar de pieken en dalen zitten. Vaak 
worden patiënten ontslagen tussen tien en elf uur ‘s 
ochtends en rond drie uur ’s middags. Dat zijn dan 
ook de piekmomenten waarop de kamers worden 
aangemeld. Onze leidinggevende kunnen hier op 
anticiperen door meer teams in te zetten.”

Advertentie

In het oude ziekenhuis kende Meander MC een zo-
geheten beddentelefoon. Van Duivenvoorde: “Daar 
belden verpleegafdelingen naar toe. Verpleegafde-
ling, planning en schoonmakers moesten continu 
heen en weer bellen. Nu hebben we dat proces 
gedigitaliseerd. Dat scheelt niet alleen anderhalve 
fte per dag, ook zorgt het voor meer rust op de afde-
ling. Schoonmakers hoeven niet meer hun werk te 
onderbreken om de telefoon aan te nemen.” 

Dicht in de buurt 
In totaal zijn 110 schoonmakers, fulltimers en part-
timers, in het Meander MC aan het werk. Schoon-
makers kunnen zelf bepalen, binnen het gebied dat 
hen is toegewezen, bijvoorbeeld een etage, welke 
melding zij oppakken. Van Duivenvoorde: “Zij 
kijken waar een melding dicht in de buurt is en 
onze medewerker reageert dan op de melding die 
hij wil oppakken. Als de schoonmaker een melding 
heeft uitgevoerd, meldt hij de taak af door de QR-
barcode op het bed en de deurpost te scannen.” Het 
schoonmaken van de kamers na ontslag is voorna-
melijk inspanningsgericht. De schoonmaak tijdens 
verblijf van de patiënt is prestatiegericht. Eén van 
de leidinggevenden kan na afmelding van een taak 

In het kort
In Arta-kamer aangemeld zodra patiënt is ontslagen 

Schoonmaker ziet de melding op op pda binnenkomen

Schoonmaker geeft aan dat hij taak op zich neemt

Proces van afhandeling gedigitaliseerd 

Systeem voorkomt discussie, misverstanden en vragen

Gemiddeld komt 
een kamer na vier à 
vijf dagen weer vrij
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eventueel een DKS-controle ter hand nemen.
Hassink: “Dit systeem voorkomt discussie, mis-
verstanden en vragen. Bijvoorbeeld over waar de 
schoonmaker blijft. Komt hij er nog aan? Is er nu 
wel of niet gebeld? Daarnaast is het Arta-systeem 
de snelste manier van inplannen. In combinatie met 
prestatiegericht schoonmaken zet dit de schoon-
maker meteen in zijn kracht. Hij kan ter plaatse 
bepalen wat er op een patiëntenkamer beslist moet 
gebeuren en wat nog niet.” 

Wauwfactor 
Van Duivenvoorde wijst daarnaast op de hotelach-
tige schoonmaak. “Door zoveel mogelijk taken bij 
vaste schoonmakers op verpleegafdelingen op een 
etage onder te brengen, zorgen we voor rust voor 
de patiënt en efficiency. Het team zorgt bij een 
‘ontslagkamer’ voor de schoonmaak van de kamer, 
de beddenreiniging en opmaak, het opruimen en 
vervangen van de handdoeken en het bijvullen van 
de kastjes met linnen. Daarnaast streven we naar 
de wauwfactor door te focussen op details. Staat de 
kraan recht, is de wc-rol dichtgevouwen, hangen de 
gordijnen netjes of zijn er technische verstoringen? 
Mocht de schoonmaker een patiënt tegenkomen, 
dan willen we graag een gastvrij contact. Jezelf 
voorstellen hoort daarbij, maar ook de vraag of je 
nog iets kunt betekenen voor deze patiënt.” 

De verpleging moet de kamers wel op tijd voor 
schoonmaak kunnen aanmelden. Daarvoor staat op 
de pc’s van de verpleegafdelingen een link naar het 
Arta-systeem. “Zo zijn er geen vieze kamers zonder 
dat de schoonmaak daar weet van heeft”, zegt 
Hassink. Bedoeling is volgens haar om het Arta-
systeem de komende jaren verder uit te bouwen. 
“Naar de poliklinieken, de behandelkamers en de 
spreekkamers. Je kunt met dit systeem ook aanto-
nen, bijvoorbeeld aan de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg, dat een ruimte is schoongemaakt. Nu 
al kunnen schoonmakers ook incidenten melden, 

bijvoorbeeld over een lamp die stuk is. Maar je zou 
ook apparatuur kunnen laten scannen en laten 
opnemen als object en taak. Wat te denken van een 
koppeling van de incidenten aan de takenlijst van 
de technische dienst?”
De mogelijkheden zijn legio, maar Meander MC 
focust zich eerst op de schoonmaak. Ondertussen 
verwacht Gom dat meer ziekenhuizen naar eenper-
soonskamers gaan. “De huidige schoonmaakaanpak 
is dan niet meer toereikend”, stelt Van Duiven-
voorde. “Wij zorgen ervoor dat kamers sneller weer 
beschikbaar zijn. ”

Digitaal
www.meandermc.nl

www.gom.nl

Als de schoonmaker een taak 
heeft uitgevoerd, meldt hij deze 
af door de QR-barcode op het 
bed en de deurpost te scannen.
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