
 

 
 
 

 
 

Betere sturing door adequate informatie 
 
 

 
 

 

In het Dr. Leo Kannerhuis wordt alle opgedane kennis en ervaring met inzet van 
duurzame, evidence based en effectieve diagnostiek en behandeling omgezet in 
een passend individueel hulpaanbod. De cliënt met zijn hulpvraag is het 
uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van het zorgaanbod: hij staat 
centraal in dit proces. Het doel van de behandeling is –uitgaande van de 
individuele hulpvraag- het opheffen van de stagnatie in de ontwikkeling en het 
op gang brengen van de persoonlijke groei van de cliënt.  
 
Behoefte aan tijdige en adequate managementinformatie 
Gebrek aan juiste, tijdige en geïntegreerde stuur- en managementinformatie is in 
veel zorginstellingen een groot probleem. Dat was het ook in het Dr. Leo 
Kannerhuis. Men beschikte weliswaar over veel detailinformatie, maar die kon 
door de veelheid aan ongefilterde gegevens niet zomaar tot een samenhangende 
en leesbare rapportage voor het management gevormd worden. Hierdoor was 
het lastig om tijdig bij te sturen of de gevraagde zorginformatie op te leveren. De 
behoefte aan een oplossing hiervoor werd op den duur zo groot, dat besloten is 
om Ordina ZorgKompas in te zetten. 
 
Meer inzicht 
Grote voordelen van het Zorgkompas systeem zijn, dat gegevens uit diverse 
bronsystemen met elkaar gekoppeld kunnen worden en er daardoor 
totaaloverzichten ontstaan, die via een gebruikersvriendelijk management 
‘dashboard’ gepresenteerd worden. Rode en groene stoplichten geven aan of er 
voldoende op een vooraf gedefinieerde indicator gescoord wordt. Bij een rood 
stoplicht kan nader ingezoomd worden om te bekijken van welke locatie en 
afdeling de tegenvaller komt. Managers hebben hiermee zelf de tools in handen 
gekregen om tijdig bij te kunnen sturen als dat nodig is. 
 
Ordina Zorgkompas 
Ordina ZorgKompas is een Business Intelligence oplossing, die, op basis van 
datawarehousetechnologie, ondersteuning biedt aan de planning & control cyclus 

Organisatie  

Het Dr. Leo Kannerhuis te Doorwerth is een 

gespecialiseerd kinder- en jeugdpsychiatrisch 

ziekenhuis met een gedifferentieerd, vraag-

gestuurd behandelaanbod voor mensen met een 

complexe autisme-spectrumstoornis (ASS) en hun 

omgeving (ouders/gezin, onderwijs, wonen, werk, 

dagbesteding en vrije tijd). 

 
 
“Vroeger was het heel lastig om inzicht te 

krijgen in de wachtlijsten. Nu kunnen we 

vanuit het globale overzicht van de wachtlijst 

zelfs inzoomen tot op individuele personen die 

op de wachtlijst staan, in welke fase van de 

wachtlijst en met welke duur. Daar maken we 

in de onderhandelingen met de zorgverze-

keraar dankbaar gebruik van.” 

Eddy Sas, Manager Bedrijfsvoering   

 

Cure 

Ordina 

 

Ordina is een specialistische kennisleverancier die 
met een samenhangend aanbod van Consulting, 
ICT en Outsourcing diensten, de basis legt voor het 
toekomstige succes van klanten. Ordina richt zich 
hierin met name op de marktsegmenten Finance, 
Public (waaronder Zorg) en Industry. De circa 5700 
medewerkers van Ordina werken op de Neder-
landse en Belgische markt aan de verbetering van 
bedrijfsprocessen en sturing. Ordina is met Zorg-
kompas marktleider op het terrein van business 
intelligence oplossingen voor de care sector. 



 

 

 
Eisen    
- informatie uit verschillende systemen koppelen 

- samenhangende en leesbare rapportage voor 

management 

- BI-indicatoren om tijdig bij te sturen  

- ondersteuning aan planning & control cyclus 

 

 
Voordelen    
- diverse bronsystemen geïntegreerd in één 

datawarehouse 

- totaaloverzichten op gebruikersvriendelijk 

‘dashboard’  

- vooraf te definiëren indicatoren 

- inzoomen op tegenvallers  

 

 
 

Producten    
Microsoft SQL Server 2008 

Microsoft Performance Point Server 

Microsoft SharePoint Server 2007 

Microsoft Windows Server 
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Hugo Kruijssen, Sales  

Manager Zorgkompas  

www.ordina.nl/zorgkompas 

 

Dr. Leo Kannerhuis 

Eddy Sas, manager Bedrijfsvoering 
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van de organisatie. Hiervoor worden dashboards en rapportages gebruikt. Ordina 
Zorgkompas is modulair opgebouwd en bestaat uit de volgende modules:  
 

• framework – basis van ZorgKompas voor beheer en onderhoud 
• financieel – overzicht over de actuele, historische en geprognosticeerde 

kosten 
• formatie – inzicht in de inzet en kosten van medewerkers 
• DBC productie – inzicht in de productie van de instelling op basis van 

DBC’s met productiviteitscijfers en hulprapporten voor het opsporen van 
defecten 

• DBC Kostprijzen - berekenen van de DBC kostprijs 
• verzuim - maakt de verzuimcijfers op verschillende manieren inzichtelijk 
• wachttijden - wachtlijstgegevens volgens de Treek of eigen norm 
• incidentrapportage - rapportages voor Meldingen Incident 

Cliënt/Patiënt (MIC/MIP), voor inzet van dwangmiddelen en 
maatregelen voor meldingen bedrijfsongevallen (GGZ specifiek) 

• integrale rapportage & Analyse - rapportages gecombineerd over 
meerdere modules en informatie gebieden. Vrije analyse met Microsoft 
Office Excel 2007 

• dashboard - weergave van KPI’s in management dashboards. Inclusief 
trends en prognoses 

• maatwerkstraat - maakt het mogelijk maatwerk te realiseren binnen 
Ordina ZorgKompas zonder dat de standaard applicatie in gevaar komt. 

 
 
 
 
 

Disclaimer 
De in dit voorbeeld genoemde oplossingen kunnen van toepassing zijn 
op andere bedrijven en instellingen. De resultaten zijn echter afhankelijk 
van diverse aspecten, die bij andere bedrijven en instellingen sterk 
kunnen verschillen met het hier beschreven voorbeeld. 
 
 


