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L i e v e s t r o

Unieke integrale (opname)planning van Lievestro
FLOWplan
Met FLOWplan brengt Lievestro een uniek geïntegreerd planningspakket op de markt. Hiermee
kunnen zorgcapaciteiten, onderzoeken, behandelingen en patiëntenstromen van begin tot eind
van een behandeltraject integraal worden gepland, gecoördineerd, bestuurd en transparant
worden gemonitord en gevolgd.
Tevens kunt u met FLOWplan de planningen op de polikliniek, de onderzoek- en behandelafdelingen
en de kliniek optimaliseren, waardoor wachtlijsten en doorstroomtijden binnen vastgestelde
termijnen worden gerealiseerd. Vanzelfsprekend kunt u waar nodig en gewenst flexibel bijsturen.
FLOWplan is daarmee de intelligente en uiterst nuttige toevoeging op uw EPD/ZIS. Alle Lievestro
producten zijn compatibel met alle ziekenhuisinformatiesystemen en werken ook in de Cloud.

De Lievestro definitie van ‘integrale capaciteitsplanning’
“Een wijze van plannen waar alle afdelingen en modaliteiten in het zorgproces zodanig op
elkaar zijn afgestemd, dat consequent sprake is van een optimale doorstroming van de
patiënt met een zo optimaal mogelijke benutting van capaciteiten, mensen en middelen in
termen van kwaliteit, veiligheid, productiviteit en financiën”.
Johan Lievestro
We zijn er trots op dat we deze definitie hebben kunnen verwerken in onze software.

FLOWplan altijd gelinkt aan productieafspraken

FLOWplan gaat uit van jaarlijkse productieafspraken, zoals afgesproken tussen maatschappen,
het ziekenhuis en de verzekeraars. Op basis van historische aantallen en onderbouwde en
betrouwbare unieke productdefinities rolt FLOWplan de gewenste productie uit voor de:
•

Polikliniek met 1e polikliniek-, herhalings- en telefonische consulten en kleine behandelingen
inclusief de berekening in tijdsduur en aantallen spreekuren tot op specialist/AIO-niveau;

•

Screening-, onderzoek- en behandelafdelingen: preoperatieve screening, onderzoeksafdelingen (exclusief laboratoria) en de klinische- en poliklinische operatieafdeling, MDL en
vergelijkbare afdelingen;

•

Kliniek en daghospitaal: aantal opnames, verpleegdagen en bed beschikbaarheid.

De implementatie van FLOWplan gaat uit van een keten ingerichte zorgorganisatie en raakt alle
zorg-onderdelen van het ziekenhuis. Uw afdelingen komen door FLOWplan in de zo gewenste
flow.

Met FLOWplan behaalt u eenvoudig uw jaarproductie/omzet

Dit softwareproduct gaat uit van dag- en (meer) wekelijkse productieschema’s. Iedere week
herhaalt het productieschema zich. Ook als u werkt met even en oneven weken. FLOWplan biedt
u:
•

De mogelijkheid de jaarproductie in bijvoorbeeld 43 weken te realiseren, afhankelijk van de
begrotingsafspraken die partijen onderling maken. Ook in het geval van samenwerkende
ziekenhuizen en maatschappen die in meerdere ziekenhuizen werken is deze tool een
uitkomst;

•

De mogelijkheid de doorstroomtijd per specialisme en per patiëntencategorie vooraf in te
stellen. Zo kunnen partijen met elkaar afspreken dat de doorstroomtijden binnen x-weken
blijft. Transparant en steekproefsgewijs kunnen betrokkenen zien wat de resultaten zijn;

•

De mogelijkheid om vanuit één planningscentrum alle patiëntenstromen met bijbehorende
capaciteiten snel en flexibel te coördineren en bij te sturen.

FLOWplan haalt het uiterste uit uw capaciteiten

Een voorbeeld: FLOWplan werkt nauw samen met de ‘tactische planning’ in het ziekenhuis.
Door het actuele en integrale inzicht kan de behandelend arts de patiënt al op de polikliniek
een krachtige (zo goed als definitieve) voorspelling geven over het tijdstip van onderzoek, de
opnamedatum, de behandeldatum in combinatie met de beschikbaarheid van verpleegkundig
personeel en een bed.
FLOWplan combineert de Lievestro oplossingen op de diverse deelgebieden tot één geheel en
stelt u in staat daadwerkelijk integraal te plannen. Dit geeft transparantie aan de patiënt, de
professional en de organisatie en per saldo grip op de organisatie en het resultaat.

