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Asset Management in de Zorg: op papier en in de praktijk

Binnen uw zorginstelling hebben ‘care’ en ‘cure’ de eerste prioriteit. Patiëntveilig-
heid vertolkt in deze primaire zorgprocessen een cruciale rol. U opereert volgens 
de regels en de benodigde processen en procedures staan zwart op wit in een 
kwaliteitshandboek. 
De dagelijkse praktijk is echter weerbarstig en laat vaak een ander beeld zien. 
Theorie en praktijk sluiten niet naadloos op elkaar aan. 

Deze discrepanties hebben een negatieve invloed op de beheersing van uw 
assets en daarmee de patiëntveiligheid. Ook zijn er negatieve effecten op  de 
prestaties van medewerkers en de kosten die uw instelling maakt.  Samen met 
ActivaQ Asset Management maakt u de juiste afweging tussen risicobeheersing, 
prestatieverbetering en kostenoptimalisatie. 

AIR methodiek

ActivaQ heeft voor Asset Management in de zorg een krachtige methodiek 
ontwikkeld: de AIR methodiek. De afkorting AIR staat voor ActivaQ Integrale 
Risico-inventarisatie. Met de AIR methodiek legt u de vinger op de zere plek. Risico-inventarisatie. Met de AIR methodiek legt u de vinger op de zere plek. 
Niet alleen worden de discrepanties tussen theorie en praktijk blootgelegd. 
U krijgt ook handvatten om de ontstane ruimte te dichten en discrepanties in 
de toekomst te voorkomen. 

Stappenplan AIR methodiek

Met de AIR methodiek stemt u theorie en praktijk stapsgewijs op elkaar af. 

Stap 1: Quick scan
Met de Quick Scan brengen 
we uw beheermethode van 
activa in kaart. Verder signa-
leren we de bestaande discre-
panties tussen de regels in 
het kwaliteitshandboek en de 
uitvoering in de dagelijkse 
praktijk. De uitkomsten van de 
Quick Scan, de conclusies en 
de aanbevelingen voor een 
praktisch verbeterplan zetten we 
overzichtelijk op papier.  

Na de Quick Scan kunt u de volgende 3 vragen beantwoorden:
• Zijn onze huidige processen beheersbaar?
• Waar bevinden zich de gesignaleerde discrepanties tussen 
 theorie en praktijk?
• Is een praktisch verbeterplan noodzakelijk?

Stap 2: Praktisch verbeterplan
In het verbeterplan definiëren we de benodigde acties om theorie en praktijk in 
lijn met elkaar te brengen. Eisen voortvloeiend uit gecertificeerde processen én de 
laatste wijzigingen in de regelgeving (o.a. medisch convenant) gelden hierbij als 
criterium. 

Stap 3: Implementatie verbeterplan
ActivaQ voegt graag de daad bij het woord. Niet alleen kunt u rekenen op een 
goed onderbouwd verbeterplan. Ook tijdens het verbetertraject zelf staan we u 
met raad en daad terzijde. We zijn niet alleen bedreven in het completeren en 
integreren van diverse Asset Managementsystemen. Ook voor het opzetten van 
het identificatiesysteem (RFID Chip, barcode) kunt u vertrouwen op onze expertise 
en ervaring. 

Voor een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met 
Michiel Dijkman (06-16433046) of Joost Bremer (06-27016231).


