
ONTWERPEISEN BEPAAL AFBAKENING / 

 TOEPASSINGSGEBIED

HOOFDVRAAG:

Voor welke eenheid wordt het TOKIO optimum traject uitgevoerd?

STAPPEN:

1. Bespreek opdrachtomschrijving met opdrachtgever(s)

2. Bepaal op welke specialismen of clusters het project 

  betrekking heeft

3. Bepaal welk takenpakket (bijvoorbeeld enkel arts-assistent of 3. Bepaal welk takenpakket (bijvoorbeeld enkel arts-assistent of 

  volledig medisch domein) binnen deze eenheid onderwerp 

  van onderzoek wordt

4. Bepaal of het project zich op één of meerdere locaties 

  gaat richten

5. Ga na of er op stapel staande fusies / lateralisaties zijn

  en of hier in het project rekening mee gehouden moet worden

6. Richt een passende projectorganisatie in6. Richt een passende projectorganisatie in

HOOFDVRAAG:

Aan welke eisen moet mijn zorg voldoen?

      Wanneer wordt (niet) voldaan aan de eisen? 

STAPPEN:

1. Beschrijf goede- en knelpunten in de huidige 

  geleverde kwaliteit van de patiëntenzorg

2. Ga na of er (externe) factoren zijn die in de (nabije) 2. Ga na of er (externe) factoren zijn die in de (nabije) 

  toekomst invloed heeft op de geleverde kwaliteit van zorg

3. Benoem van toepassing zijnde wet- en regelgeving

4. Vertaal dit in kwaliteitseisen / ontwerpeisen

5. Bepaal wanneer wel en niet wordt voldaan aan de ontwerpeis

De 10 stappen van het TOKIO Optimum  Traject



TOETSING HUIDIGE SITUATIEACTIVITEITEN  / 

BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE

HOOFDVRAAG:

Voldoe ik in de huidige situatie aan de gestelde ontwerpeisen 

en kan ik mijn activiteiten voldoende uitvoeren?

STAPPEN:

1. Scoor de ontwerpeisen op basis van de huidige situatie

2. Bepaal of resultaat aanleiding geeft door te gaan

  met het traject  met het traject

HOOFDVRAAG:

Welke activiteiten (in clusters) worden 

    er 24/7 uitgevoerd en welke functionaris 

      voert deze activiteiten in de huidige situatie uit? 

 

STAPPEN:

1. Bepaal (cluster)activiteiten1. Bepaal (cluster)activiteiten

2. Beschrijf welke functionaris deze activiteiten uitvoeren 

  op welk moment in de 24-uurs zorg

3. Beschrijf eventuele compensatie en toeslagen 

4. Beschrijf eventuele toekomstige aanpassingen

  in werkzaamheden







Kijk voor meer informatie op www.medischevervolgopleidingen.nl




