
Meteen inzicht in de actuele 
ziekenhuiscapaciteit met
Ziekenhuisbedchecker.nl



Ziekenhuisbedchecker.nl
De ziekenhuisbedchecker is ontwikkeld om de Nederlandse 
zorgcapaciteit inzichtelijk te maken. Het is voor 
zorgverleners belangrijk om te weten of er ruimte is in een 
andere zorginstelling, als het eigen ziekenhuis vol dreigt te 
raken. 
De ziekenhuisbedchecker maakt het mogelijk om in één 
oogopslag te zien waar er nog ziekenhuisbedden 
beschikbaar zijn. Er kan worden gezocht naar het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis, maar ook naar ziekenhuizen 
binnen een bepaalde afstand of regio, en op alfabetische 
volgorde. De applicatie is kosteloos beschikbaar voor 
medewerkers van alle ziekenhuizen in Nederland. U opent 
de ziekenhuisbedchecker via: 
www.ziekenhuisbedchecker.nl .
Dit kan op een computer, tablet of smartphone.

Vragen?
Bij vragen of voor meer informatie: stuur een e-mail 
naar info@ziekenhuisbedchecker.nl. Wij nemen dan 
contact met u op. Voor dringende zaken kunt u ons ook 
telefonisch bereiken op 06-14742202.

3. Hoe werkt het?

Hoe wordt de data van de ziekenhuisbedchecker 
verzameld?

In Nederland zijn twee beproefde en betrouwbare 
systemen waarin zorgverleners de beddencapaciteit in het 
eigen ziekenhuis registreren. De ziekenhuisbedchecker 
geeft de informatie uit deze beide systemen helder weer. 
Zorgverleners hoeven dus niet extra of anders te 
registreren dan dat zij reeds gewend zijn.

Hoe betrouwbaar is de ziekenhuisbedchecker?
Betrouwbaarheid van data valt of staat met de registratie 
ervan. De data wordt daarom opgehaald uit twee systemen 
die al in gebruik zijn. De bedden die daadwerkelijk 
beschikbaar zijn, dus waarbij ook de passende zorg 
geleverd kan worden, worden in de checker getoond. 
Mocht er in uw zorginstelling behoefte zijn aan 
ondersteuning bij het registreren, neem dan contact op 
met: info@ziekenhuisbedchecker.nl. 

Hoe actueel is de ziekenhuisbedchecker?
De ziekenhuisbedchecker wordt continu bijgewerkt, 
de checker is hierbij afhankelijk van de aangeleverde 
data. Ziekenhuizen geven 2-3 keer per dag hun actuele 
beddencapaciteit door.  Bij de data staat aangegeven 
wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.

De ziekenhuisbedchecker. 
Van iedereen, voor iedereen in de zorg. 

Bezoek de applicatie

Scan deze QR-code of ga naar 
www.ziekenhuisbedchecker.nl.

1. Registreren
Ga naar www.ziekenhuisbedchecker.nl of scan de QR-code. 
Klik in de applicatie bij het eerste bezoek op “Registreren”. 
Gebruik hierbij uw werk e-mailadres! Om uw e-mailadres te 
verifiëren wordt een bericht met een bevestigingslink naar 
dit adres verstuurd. Klik in de mail op deze link om uw 
registratie te voltooien.

Problemen met het ontvangen van de verificatie mail?

Het kan zijn dat de firewall van uw zorginstelling ervoor zorgt 
dat de bevestigingsmail niet aankomt. Vraag uw 
IT-verantwoordelijke of berichten van de volgende afzender 
kunnen worden toegestaan:

> Afzender: noreply@ziekenhuisbedchecker.nl
> Host: smtp.zoho.eu
> Port: 587

In samenwerking met

> Klinische bedden
> Klinische COVID-19 bedden
> IC bedden
> IC COVID-19 bedden

2. Overzicht van ziekenhuiscapaciteit

De capaciteit per ziekenhuis in Nederland wat betreft:

Capaciteit

90% van beschikbare capaciteit bezet

Geen capaciteit

wordt in de ziekenhuisbedchecker weergegeven.
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