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oor die gegroeide bewustwording, zijn de voorraden
op de circa dertig afdelingen van ons regio 60 procent
kleiner geworden en komt het veel minder voor dat van
spullen de houdbaarheidsdatum is verstreken.”
Aldus Jan Bonnet, operationeel inkoper bij Cordaan regio Oost
en Diemen. Jan is werkt al jaren met passie bij Cordaan; kent alle
bewoners bij naam en werkt nauw samen met alle zorgverleners.
Hij werkt met het online Medeco Bestel- en InformatieSysteem
MedBIS.
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Dat bestellen gaat snel en makkelijk. Jan Bonnet: “Afdelingen
kunnen 24 uur per dag bestellen via hun pc. Op het werk of
zelfs thuis als ze iets zijn vergeten. ‘s Ochtends controleer ik de
bestellijst. Als alles binnen de afspraken valt, vink ik de order af en
gaat de bestelling door naar Medeco. Daarbij kunnen afdelingen
maandelijks hun bestelpatroon bekijken en vergelijken met die
van andere afdelingen. De bestellers en managers kunnen zien
of ze binnen budget blijven en kosten vergelijken met andere
afdelingen. Onze kosten zijn overigens behoorlijk gedaald.”
Ook Medeco houdt de zaak in de gaten. Carroll Duinker van
Medeco: “Als wij zien dat een afdeling boven het budget uitkomt,
nemen we contact op. Is er per ongeluk te veel besteld? Is er
soms een griepuitbraak?”

“Vroeger werden hier
de verpleegmiddelen en
incontinentiematerialen in bulk
afgeleverd. Nu kunnen afdelingen
digitaal exact de hoeveelheid
bestellen die per 24 uur nodig
is. De prijs staat erbij. Gevolg
is dat afdelingen zich beter
realiseren wat iets kost. Daardoor
voorkom je dat een afdeling dertig
katheters bestelt, terwijl er maar
vijf nodig zijn.

Zorg-
instelling
Cordaan
voorkomt
verspilling

Jan Bonnet: “Het systeem werkt snel, overzichtelijk, veilig en
is zeer fijnmazig. Incontinentiemateriaal kan bestickerd op
cliëntniveau worden afgeleverd. Dat bespaart ons kostbare tijd
die we weer aan zorgtaken kunnen besteden. Uiteindelijk draait
het daarom: onze cliënten moeten de juiste zorg en medische
hulpmiddelen op tijd krijgen.”

Komend jaar wil Medeco nog meer in totaalconcepten gaan
werken. Bij een legionellabesmetting bijvoorbeeld of een
norovirusuitbraak toont het bestelsysteem dan automatisch
welke middelen in samenhang nodig zijn om het tij te keren.
Daarbij wordt het bestellen per bewoner uitgebreid met meer
medische hulpmiddelen.
www.medeco.nl
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