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Lean Management in de Zorg:
Theorie toepassen in de Praktijk

Met dank aan wetenschappelijke en economische vooruit-
gang neemt onze levensverwachting nog verder toe. 
In de komende decennia is de kans aanzienlijk om een 
gemiddelde levensverwachting van 90 jaar te bereiken. 
In de lijn van deze vergrijzing, verzilvering van de bevolking, 
stijgt de consumptie van zorg- en welzijnsdiensten onder 
andere door toename van co-morbiditeit, aandoeningen die 
we niet onder controle krijgen. 

Stijging van de levensverwachting, dit is maar één van de 
vele uitdagingen waar zorg- en welzijnsorganisaties voor 
staan in een klimaat van beperkte middelen, verouderde 
erkenningsnormering en verhoogde 
kwaliteitsverwachtingen. De druk op zorgverstrekkers is de 
afgelopen jaren explosief toegenomen. 

Hoe kunnen we dit als dienst, ziekenhuis, netwerk 
aanpakken? Hoe kunnen we verpleegkundigen en 
paramedici terug meer tijd laten besteden aan directe 
patiëntenzorg? 

Sinds enkele jaren weerklinken de termen: ‘’Pull Systems’, 
‘Kanban’, ‘Poka Yoke’, ‘4P Model’, ‘Gemba’, ‘Hansei’, Kaizen’, 
‘Muri, Muda, Mura’, … . Principes die onderdeel uitmaken van 
Lean management� loso� e. Lean komt oorspronkelijk uit de 

Japanse auto-industrie (Toyota) en focust zich op het 
realiseren van maximale waarde voor de klant met een 
minimum aan verspilling met als gevolg een hogere 
productie, betere kwaliteit en/of lagere kosten. 

Lean is gericht op het creëren van waarde en heeft niets te 
maken met sneller werken maar wat kan een 
management� loso� e uit de auto-industrie betekenen in de 
zorg- en welzijnsorganisaties? Lean � loso� e als strategie 
voor waardecreatie in de zorg? Hoe implementeren we Lean 
in de zorgsector? Wat zijn de voorwaarden om hiermee aan 
de slag te gaan? Wat betekent Lean concreet in de praktijk? 
Op dit beleidssymposium gaan we uitgebreid in op Lean 
management� loso� e en zoeken we samen antwoorden op 
deze vragen. 

De VVIZV nodigt u graag uit om uw inzichten aan te 
scherpen en te leren van Lean-expert Hans Crampe op ons 
12e Organisatie- en Beleidsymposium op donderdag 
21 november 2019 in het ICC, te Gent.

Hans Crampe, Adjunct-Algemeen directeur in AZ Delta en 
auteur van diverse boeken rond LEAN in gezondheids- en 
welzijnszorg.



• 17u30 Ontvangst

• 18u00  Opening

Brecht Serraes, Voorzitter VVIZV

Tom Vanacker, Ondervoorzitter VVIZV

• 18u10  Lean management in de zorg

Hans Crampe, Adjunct-Algemeen Directeur AZ Delta

• 19u30 KOFFIEBREAK

• 20u00  Handvaten, toepassingen en valkuilen bij 

de toepassing van Lean in de praktijk

Hans Crampe, Adjunct-Algemeen Directeur AZ Delta

• 21u00 Netwerkreceptie

PROGRAMMA

• Voorinschrijvingen
 zijn verplicht en 
 kunnen enkel online,
 uiterlijk tot 15 november
 via www.vvizv.be 
 onder 
 ‘Organisatie- en Beleidssymposium’

• Inkom
 Niet-leden: € 65 
 VVIZV-leden: € 55
 Bijscholingsattesten worden
 voorzien

We hopen u op dit
 evenement te mogen
 ontmoeten
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