
 

BUREAU BARTELS  1 

DE BEDDENMONITOR 

 

 

 

Arbeidsorganisatie: UMC St Radboud 

Sector:      Zorg 

Aantal medewerkers: > 500   

Naam project:    De Beddenmonitor 

Tijdvak:     1 

Thema:     Slimmer werken 

     

Inleiding 

Het UMC Sint Radboud is het universitair medisch centrum van Nijmegen. De kerntaken 

van dit ziekenhuis zijn naast patiëntenzorg, ook onderwijs en onderzoek. Het UMC St 

Radboud is dan ook nauw verbonden met de Radboud Universiteit. Bij de organisatie 

werken ruim 9000 mensen en zijn ruim 3000 studenten betrokken. Naast het UMC St 

Radboud is ook het St Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg betrokken bij het project de 

Beddenmonitor.   

 

Achtergrond 

De komende jaren zal de vraag naar zorg toenemen als gevolg van technologische 

ontwikkelingen en de vergrijzing van de samenleving. De verwachting is dat het aantal 

werknemers in de zorg niet evenredig zal toenemen, waardoor er tekorten aan personeel 

zullen gaan ontstaan. “De arbeidsmarkt wordt krapper, dat beginnen we al te merken. We 

zullen dus met dezelfde hoeveelheid of zelfs minder mensen dezelfde hoeveelheid werk 

moeten gaan doen”, aldus de heer Berrevoets, adviseur bij de afdeling ProcesVerbetering 

en Innovatie (PVI)  van het UMC St. Radboud en projectleider van het project de 

Beddenmonitor. Daarnaast is het door de marktwerking in de zorgsector steeds meer van 

belang geworden om zorg zo goedkoop mogelijk aan te kunnen bieden, zonder de 

kwaliteit in het geding te laten komen. Om in de toekomst aan de zorgvraag te kunnen 

blijven voldoen is het dus noodzakelijk voor het UMC St. Radboud om op zoek te gaan 

naar manieren om de arbeidsproductiviteit te verhogen en personeel efficiënter in te 

plannen. 

 

Inhoud  

Uit de analyse van de knelpunten op het gebied van arbeidsproductiviteit waarmee het 

project is gestart bleek onder andere  dat er niet altijd slim geroosterd wordt. Er komen 
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dagen voor met onvoldoende basisbezitting, maar ook dagen met een overbezetting. 

Verder komt het regelmatig voor dat op een dag voldoende personeel beschikbaar is maar 

dat de inzet niet goed verdeeld wordt over de diverse diensten. Zowel onder- als 

overbezetting zijn negatief voor de werkbeleving van medewerkers. Bij onderbezetting 

wordt de werkdruk als te hoog ervaren, terwijl bij overbezetting  medewerkers soms 

ervaren dat ‘de dag voorbij kruipt’.  

 

In het project de 

Beddenmonitor zijn 

dan ook initiatieven 

gestart om beter te 

roosteren en meer 

stabiliteit te creëren in 
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Ook moesten deze initiatieven zorgen voor meer transparantie van de werkprocessen en 

de planning, door meer inzicht te bieden in de hoeveelheid werk enerzijds en de inzet van 

personeel anderzijds. Aan het project heeft een zestal afdelingen deelgenomen; de 

verpleegafdeling kindergeneeskunde, de operatieafdeling, röntgen-afdeling, centrale 

endoscopiekamer en de spoedeisende hulp van het UMCN en de afdeling 

longgeneeskunde van het Elisabeth Ziekenhuis. Op de verschillende afdelingen is op 

verschillende manieren de hoeveelheid werk en de personele bezetting in kaart gebracht.  

 

Eén van de manieren waarop de hoeveelheid werk inzichtelijk is gemaakt is de 

Beddenmonitor. Door het inzichtelijk maken van de bedbezetting kunnen trends 

gesignaleerd worden. Al sinds 2008 is voor het registreren van de bedbezetting de 

Beddenmonitor beschikbaar, maar dit informatiesysteem werd nog niet ingezet als 

hulpmiddel bij het inplannen van personeel. Voorheen werden parameters als ligdagen en 

verpleegdagen gebruikt voor de personele planning, maar die gegevens zijn minder 

nauwkeurig, waardoor de bezetting niet altijd aansluit op de hoeveelheid werk. Overigens 

is de Beddenmonitor alleen toegepast op de verpleegafdelingen, op andere afdelingen is 

de productie op andere manieren berekend, bijvoorbeeld aan de hand van het aantal 

uitgevoerde onderzoeken. In het project is ook gewerkt aan de ontwikkeling van een 

personeelsmonitor om de inzet van personeel in kaart te kunnen brengen en te vergelijken 
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Foto 1: Centrale ingang UMC St Radboud te Nijmegen 
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met de bedbezetting. Dit instrument is ten dele  operabel maar aan een hogere 

gebruikersvriendelijkheid wordt nog gewerkt.  

 

Op de afdeling spoedeisende hulp kon geen gebruik gemaakt worden van de 

Beddenmonitor (het betreft immers geen opnamen op deze afdeling) , maar daar  is op 

basis van gesprekken met het verpleegkundige hoofd en medisch managers een basisinzet 

van personeel voor diverse taken bepaald. Vervolgens is in kaart gebracht hoe het 

personeel wordt ingezet en hoeveel werk er daadwerkelijk is. “Hieruit bleek dat er 

mogelijkhedenzijn om met diensten te schuiven waardoor het rooster beter afgestemd kan 

worden op de hoeveelheid werk. Zo bleek het tot half 10 in de morgen meestal rustig te 

zijn, dus één ochtenddienst kan later beginnen. Bij het schuiven moet overigens wel 

rekening gehouden worden met een minimum bezetting. Een spoedeisende hulp heeft, net 

als de brandweer, een parate functie om bij calamiteiten direct ingezet te kunnen 

worden”, aldus de heer Jong, operationeel manager – en voorheen senior verpleegkundige 

– op de afdeling spoedeisende hulp. 

 

Een manier waarop het makkelijker wordt om te roosteren volgens de opgestelde 

standaardnorm is het inzetten van de jaarurensystematiek. Met deze methode is een start 

gemaakt op de afdeling spoedeisende hulp. Dit is een manier – die volgens de cao al tot 

de mogelijkheden behoort – om op jaarbasis flexibeler te roosteren. Het houdt in dat je 

bijvoorbeeld bij een contract van 24 uur per week in een rustige periode 20 uur werkt en 

in drukkere periodes juist 30. Op deze manier kunnen dagdelen met onderbezetting 

worden beperkt. 

 

Resultaten  

Volgens de heer Berrevoet is een belangrijk resultaat dat het besef is ontstaan dat er veel 

winst is te boeken door slimmer te werken op de afdelingen. Ook is er kennis en ervaring 

opgedaan met hoe je slimmer zou kunnen roosteren. “We kunnen als afdeling PVI nu 

standaard analyses en oplossingen aanbieden, zoals beter roosteren, het toepassen van 

de jaarurensystematiek, het transparant maken van de inzet van personeel en het 

benodigde aantal medewerkers in bepaalde periodes of tijdstippen”, aldus de heer 

Berrevoets. 

 

De concrete resultaten van het project verschillen flink per deelnemende afdeling. ”Op 

sommige afdelingen is het fantastisch gegaan, andere afdelingen hebben meer tijd nodig 

voor de veranderingsprocessen. Vooral op de röntgenafdeling en de afdeling 

spoedeisende hulp zijn al eerste resultaten geboekt”, aldus de heer Berrevoets. De heer de 

Op andere dan de 

verpleegafdelingen is 

op andere wijze de 

hoeveelheid werk 

bepaald en vergeleken 

met de personeelsinzet.  

Het besef dat er winst te 

boeken is door slimmer 

te roosteren is gegroeid.   



 

BUREAU BARTELS  4 

Jong van de afdeling spoedeisende hulp geeft aan dat in het project inzichtelijk is 

gemaakt wanneer het druk is en wanneer juist niet, waardoor de personeelsinzet hierop 

kan worden afgestemd. “We weten nu dat we via het rooster iets kunnen doen om de 

werkdruk te verlagen. We hebben hier ook al een start mee gemaakt en gaan de adviezen 

vanuit het onderzoek de komende periode verder in praktijk brengen”, aldus de heer Jong. 

Op een aantal afdelingen sluiten de roosters sinds het project beter aan op de hoeveelheid 

werk. Zo is op de afdeling spoedeisende hulp 1,5 fte bezuinigd en is er op de 

verkoeverkamer juist 2,5 fte formatie toegevoegd.  

 

Een ander belangrijk resultaat volgens de heer Jong is dat het roosteren en discussies 

rondom de werkdruk geobjectiveerd zijn. “Het is goed dat er iemand naar gekeken heeft 

die onbevooroordeeld en emotioneel niet betrokken is bij de afdeling. Gevoel van drukte 

is vaak objectief en door het project is de discussie geobjectiveerd. Piekperiodes en de 

relatie tussen hoeveelheid werken en personele inzet zijn neutraal inzichtelijk gemaakt. 

Overigens zijn de emoties van medewerkers niet genegeerd, er is wel degelijk naar hen 

geluisterd”, aldus de heer Jong. 

 

Uitstralingseffecten 

De kennis die is opgedaan in het project de Beddenmonitor is ook gedeeld met andere 

gezondheidsinstellingen. Zo zijn de ervaringen met het project gepresenteerd op een 

congres van de Vereniging voor Logistiekmanagement. Hier hebben veel andere 

gezondheidsinstellingen hun interesse getoond in de methoden die zijn getest in het 

project. Daarnaast is de kennis gedeeld via het overleg van hoofden Economisch 

Administratieve Diensten in Gezondheidsinstellingen. Hier brengt het UMC St Radboud 

in dat er veel winst geboekt kan worden door het efficiënter inzetten van personeel.  

 

Met dank aan:  

Leo Berrevoets, adviseur PVI bij UMC St Radboud in Nijmegen, 

Marco Jong, operationeel manager spoedeisende hulp bij UMC St Radboud Nijmegen 
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