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ABSTRACT 

This report is about how to implement and sustain patient-centred care with regard to elective care paths 
in the Amphia Hospital in Breda and Oosterhout, The Netherlands. After analysing the current situation 
regarding patient-centred care which resulted in several recommendations for improvement, a method, 
called the Amphia Indicator Manager (AIM), has been designed for developing performance indicators in 
this environment Finally AIM has been tested on the Joint Care programme and implemented into the 
Amphia method for process description and process redesign. 
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MANAGEMENT SUMMARY 

The Amphia Hospital counts 1368 beds and is therefore the largest general hospital in The Netherlands 
and with 5000 people working in the hospital under whom 250 specialists, it is the largest employer in the 
region of West-Brabant. Driven by a global trend whereby healthcare traditionally ruled by specialists 
changes into healthcare that focuses on patients and where specialists have their role as partners in the 
patients' process to better health, the Amphia Hospital has been going through some major transforma
tions in the last few years. First of all it has been formed out of three different hospitals in the year 2001, 
which has not only led to an entirely new mission, vision and strategy, but also to some major displace
ments of departments and people. Furthermore, it had been decided that each location of the newly 
formed Amphia Hospital should have its own unique profile: 

• Location 'Langendijk' (Breda) should be recognisable as centre for women and children and also 
for patients suffering from a chronic disease. 

• Location 'Molengracht' (Breda) has as main point the thorax and intervention centre and concen
trates furthermore on care for acute patients and patients with complex conditions who have to 
undergo a heavy operation. 

• Location 'Pasteurlaan' (Oosterhout) has the mission to develop itself as a centre for innovative 
treatment for patients who have to undergo a routine intervention which can be easily planned. 

Those three profiles have been named 'care streams', which can be further divided into care paths (or 
clinical paths) and care modules (see Figure 1). 

Care Stream 
Care Module 

Care Path 

Figure 1: Visualisation of a Care Stream 

There are three Care Streams: chronic, acute and elective. Due to governmental interventions that will 
gradually introduce market forces in the healthcare sector, the elective care stream is the first to be coping 
with real competition. The pressure to improve and prepare this part of the services for competition is 
therefore the highest. My contribution to Amphia's transition to patient-centred care has mainly been 
related to elective care for the same reason. 

In order for the Amphia Hospital to map all the care paths (beginning with those of the elective care 
stream), which is a huge task that will take several years, a method has been developed by the Innovative 
Care Centre of the Pasteurlaan, which is called the 'Amphia Method for Process Description and Process 
Redesign' (abbreviated as 'Amphia method' from now on). All department (care modules) managers are 
trained to use this method to describe and, if necessary, redesign their processes. 
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Several care paths, most of which are in the elective care stream, have been described and analysed by 
means of the Amphia method. However, after a period of time there was not always a follow up and the 
cycle of continuous improvement according to the renowned Plan-Do-Check-Act cycle of Deming did not 
function as intended. The following problem definition was formulated: 

"The care paths that have been described using the Amphia method have not been implemented in 
such a way that a cycle of continuous improvement is sustained." 

The assignment that has been derived from the problem definition stated above was formulated as follows: 

"Analyse the current situation of five care paths of the elective care stream, which have already been 
mapped, for their presumed disability to sustain continuous improvement and design a method or 
instrument with which developments regarding patient-centred care can be further realised and sus-
tained, eventually leading to a patient-centred culture." 

In the orientation phase of the project an extensive literature study about patient-centred care has been 
conducted, which resulted in the necessary background knowledge. Then in the analysis phase it had to 
become clear why the cycle of continuous improvement did not function as intended. In order to investi
gate that, propositions have been formulated which do not only focus on the care paths but also on the 
larger organisation. Several instruments and internal sources have been consulted for investigating those 
propos1t1ons. 

Based on the literature study and the results of the investigations it was concluded that: 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

The overall policy of the Amphia Hospital is patient-centred, but measurements to actually say 
something about the extent in which the hospital succeeds in realising this policy are just being 
developed. Next to this, it can be questioned whether the hospital management is sufficiently re
warding initiatives towards patient-centred improvements. 

Few indicators are being measured on 'care path level'. Instead the so called 'ZIC indicators'' 
measure the performance of the specialist groups and care modules like the out-patient clinics and 
operating rooms. By doing this there is only performance information on an aggregated level 
making it almost impossible to analyse the performance and carry out deliberate decisions regard
ing the care paths themselves. 

The ZIC indicators focus mainly on timeliness and to a lesser extent efficiency to indicate quality, 
but lack for example the following quality aspects: effectiveness, safety and patient-centeredness, 
which are commonly used in literature on quality in healthcare. 

For the indicators that are being measured generally no norms have been used which is a harbin
ger for not taking action. There is simply no reference for quality and quality has always been a 
relative concept 

The care paths are not being described in a sufficiently explicit way, leaving too much space for 
interpretation and making it impossible to implement into the IT infrastructure of the hospital. 

As a result of the former conclusions there is hardly any management information to steer the 
processes. 

Due to the fact that those responsible for the care paths are primarily responsible for their out
patient clinic they both lack the necessary insight of the whole path as well as authority to control 
it. 

1 ZIC is a the abbreviation of the Dutch translation for Innovative Care Centre 
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■ 

■ 

■ 

■ 

• 

The Amphia method does not stress the importance of developing a good set of performance in
dicators that are logically derived from the goals which are on their part formulated according to 
SMART2 conditions. 

The Amphia method does not offer a step-by-step approach for developing and using indicators 
hereby implicitly emphasising that this part is not so important. 

Regarding the evaluation on the organisational structure the conclusion can be drawn that the 
current structure with so called program managers (who are responsible for managing the three 
care streams) does not function as intended. The matrix structure of the organisation works con
fusing (hierarchical lines are not very clear) and is counterproductive. 

With regard to the culture of the Amphia Hospital the studied internal reports conclude that 
there is still little entrepreneurship and patient-centeredness among the employees. Most people 
work on their own little 'island' and do not often cooperate with their peers from other depart
ments. The Amphia Hospital is not seen as an environment that stimulates learning on a con
tinuous basis and where people may make mistakes. Nor is there an appraisal system for reward
ing innovative ideas. 

From the results of the FMEA it became clear that the founding of the Innovative Care Centre 
came too early. The hospital top management and medical staff were entirely focussed on merging 
the three former hospitals into one. This has led to an isolated status and few specialists cooperat
ing with the ideas generated by the Centre. 

Considering the complexity and magnitude of the correlating aspects to the problem it became clear to me 
that this problem could not be solved overnight. Changing the corporate culture takes at least several 
years, especially in a healthcare environment where there exist many different isolated islands. Taking into 
account the amount of time that was left for my project, it was decided to focus on designing a method 
for developing performance indicators that would make a contribution to the Amphia method. By doing 
that this project would contribute to a better manner of designing care paths especially the part regarding 
the quality cycle which forms the basis for continuous quality improvement. 

In order to get a basis of support in the organisation and to test the design in practice I wanted a multid
isciplinary care path team to work with. On my search for a team I found out myself that the Innovative 
Care Centre is indeed very isolated and therefore by necessity operating on an island. At last I found a care 
path team that was willing to participate in my project. The care path under consideration was about total 
knee and total hip prostheses, also called Joint Care. This care path was statCX>f-the-art compared to most 
other care paths and served as an example to the rest of the hospital. 

Based on a conceptual design that was partly derived from criteria in literature and partly inspired on the 
INK-management model that the hospital uses to steer and translate goals top-down into the organisation, 
I set up two workshops for the Joint Care team. In these workshops I explained the team the basics of 
developing indicators. Next to the part that I was talking, the team had to fill in some formats I had pre
pared prior to the workshop which guided them through the steps of developing indicators in the right 
way. After each workshop I processed the results into a large format which I had made in MS Exce~ but 
next to that I made some changes in the design as well. The final result of this iterative and participative 
development process is 'AIM' which stands for Amphia Indicator Manager (see appendices O and P). 

The Amphia Indicator Manager has been integrated in the Amphia method and substitutes the 'business 
case format' currently used in the appendix of the Amphia method. The good aspects of this format, such 
as the use of different perspectives and result areas, have been incorporated into AIM as well. The major 
advantages of AIM over the old format are: 

■ A clear connection is made between the goals and the indicators; 

2 SMART is an acronym for: specific, measurable, achievable, relevant and time framed. 
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• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Goals of the care path are logically connected to those on higher levels in the organisation; 

AIM offers a stepwise approach for developing and using indicators; 

AIM supports working with software such as MS Excel; 

The importance of using SMART formulated goals is being stressed; 

The use of statistics already in the name of the indicator is discouraged since this would mean a 
loss of information in the analysis of the performance of the process; 

Using balance indicators is supported; 

The INK-management model is used in the method and is thereby better integrated in the rest of 
the organisational system. Next to that the INK-management model offers by itself already a rigor 
basis for developing a balanced set of goals and uses the Plan-Do-Check-Act cycle for learning and 
continuous improvement. 

Finally, it was recommended to: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Automate the data collection as much as possible. A means to do that could be a Patient Data 
Management System (PDMS) or Electronic Patient Document (EPD) that will be the future of pa
tient documentation nationwide. 

Organise a Masterclass for the Amphia method where the emphasis lies more on the indicator de
velopment aspects than on the process mapping aspects of the method. Also a course in Statistical 
Process Control would be advisable if one wants to bring process control to the next level. 

Organise meetings where managers who have experienced what it is to work with the Amphia 
method are able to communicate their findings with other managers and can offer them assis
tance. 

Adopt a more explicit way of mapping and describing processes. At the moment flowcharts are 
made with MS Visio, which to my opinion leaves too much ambiguity and is therefore prone to 
be interpreted in a wrong or different way. In the future whenever one wants to make a simula
tion (there's even made a special folder in the process archives already) the process should be ex
plicitly designed otherwise the computer calculating it could not make sense of it. Therefore it is 
recommended to do it one time right and adopt a dedicated software package such as Protas or 
Arena. 

Provide more budget for initiatives that are in line with the hospital's policy towards creating a 
patient-centred culture. An example is the Ki©k programme which has been developed in 2006 by 
the Facilities Department. 

Make the organisational structure more apt to deal with a patient-centred way of working. As a re
sult of the evaluation of the organisational structure of the hospital a new organisational structure 
has been proposed (see appendix Q). This structure would be more supportive to the newly 
adopted way of patient-centred care delivery as the main structure focuses on the processes instead 
of the different functional departments that are on their part supportive to the processes. 

Catalyse a patient-centred way of working by introducing an appraisal and reward system in order 
to motivate the employees to become more entrepreneurial. Initiatives should be rewarded and 
making mistakes should be tolerable provided that one learns from them. 
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VOORWOORD 

Dit rapport vormt het sluitstuk van het afstudeerproject als onderdeel van de opleiding Technische Be
drijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven en is uitgevoerd van september 2006 tot en met mei 
2007 in het Amphia Ziekenhuis, te Breda en Oosterhout. Het Amphia Ziekenhuis heeft mij de gelegenheid 
gegeven om de wereld van de gezondheidszorg te ontdekken. Een wereld waar ik vanuit mijn studie niet 
veel mee bezig ben geweest, maar die mij wel altijd heeft aangetrokken. Ik denk dat daarin het sociale en 
menselijke aspect een belangrijke factor speelt. Het leek mij een ontzettend leerzame en boeiende omgeving 
wat alleen maar werd versterkt gedurende de orienterende fase waarin ik enkele zeer boeiende boeken over 
patientgerichte zorg las. De gezondheidssector zit in een stroomversnelling van ontwikkelingen op allerlei 
gebieden. Het is daarom voor mij een behoorlijke uitdaging geweest om door te dringen tot de drijfveren 
achter deze ontwikkelingen en de gevolgen hiervan op de weerbarstige praktijk waarin de oude structuren 
langzaam beginnen af te brokkelen en plaatsmaken voor een nieuwe manier van werken. 

Ik wil daarom graag van deze gelegenheid gebruik maken om enkele mensen te bedanken die mij in staat 
hebben gesteld <lit project uit te voeren clan wel een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van 
dit afstudeerrapport. Allereerst wil ik Paul van Hal bedanken die mij de kans heeft gegeven om dit project 
uit te voeren en die mij in positieve zin verraste door zijn open houding ten aanzien van holistische zorg. 
Ik kreeg altijd erg veel positieve energie na de gesprekken die we hebben gehad. Daarnaast wil ik Anne-Rita 
Leenaars bedanken voor haar bijdrage als bedrijfsbegeleidster bij wie ik altijd aan kon kloppen voor vragen. 
Erg leuk vond ik die dagen dat ik de gelegenheid kreeg om in 'dokterjas' door het ziekenhuis te lopen om 
patienten te 'shadowen'. 

Tevens wil ik mijn TU begeleiding bedanken voor hun raad en advies: Wendelien van Eerde en Hajo Reij
ers. De contacten die we hebben gehad waren altijd erg ontspannen en informed wat ik zeer op prijs stelde. 
Ik heb het als zeer plezierig ervaren om jullie als begeleiders te hebben. 

Graag wil ik ook Jack Jansen en Ad van Beurden bedanken die mij op het laatste nippertje nog de kans 
hebben geboden om de Amphia Indicator Manager verder te ontwikkelen en uit te testen binnen de divisie 
chirurgie en orthopedie. Ook ben ik dank verschuldigd aan het zorgpadteam 1oint Care' die middels hun 
deelname aan de twee workshops een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Amphia Indicator Ma
nager en de invulling daarvan voor het Joint Care zorgpad. Tevens gaat mijn woord van dank uit naar de 
afdelingshoofden van de vijf zorgpaden die ik gei'nterviewd heb tijdens de analysefase van mijn onderzoek. 

Tenslotte wil ik bij deze mijn familie en vrienden bedanken voor hun steun en advies tijdens dit project 
Bij jullie kon ik altijd mijn hart luchten. 

Ik hoop dat u dit rapport met plezier zult lezen en dat het resultaat zal helpen om patientgerichte zorg in 
het Amphia Ziekenhuis verder vorm te geven en vooral te borgen, opdat er een continue patientgerichte 
verbetercultuur ontstaat. 

Bram de Kort 

Eindhoven,mei2007 
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INI.EIDING 

De laatste jaren is er wereldwijd, en met name in de westerse wereld, veel aandacht voor de kwaliteit en 
organisatie van de gezondheidszorg. Aan de ene kant komt dit door de enorme kosten van de gezond
heidszorg en aan de andere kant door de oprukkende consumptiemaatschappij die nu ook is aanbeland in 
de zorgsector. Vele ziekenhuizen bevinden zich nu in een transitie van een aanbodgerichte cultuur naar 
een vraaggerichte cultuur; ook wel klantgerichte of patientgerichte cultuur genoemd. Ideeen en modellen 
uit de industrie worden, eventueel in aangepaste vorm, steeds meer toegepast in de gezondheidszorg, maar 
er is nog een lange weg te gaan. In hoofdstuk 1 zal de benodigde achtergrond voor dit afstudeerproject 
worden geschetst en zullen enkele veel voorkomende begrippen worden uitgelegd. 

Het Amphia Ziekenhuis bevindt zich sinds enkele jaren ook in bovengenoemde transitie en heeft momen
teel enkele projecten lopen die als doel hebben om de zorg beter te maken. Een van die projecten is het 
programma 'Zorgstromen', dat patienten indeelt in drie patientengroepen die qua klantkenmerken en 
(actuele) zorgvraag logischerwijs met elkaar samenhangen. Binnen een zorgstroom kun je weer zorgpaden 
en zorgmodules onderkennen. Dit rapport richt zich op de reeds beschreven zorgpaden binnen de zorg
stroom 'electieve zorg'. In hoofdstuk 2 zal naast een algemene bedrijfsbeschrijving hierover uitgebreid 
worden ingegaan. 

Er wordt hard gewerkt door de mensen van het Zorginnovatief Centrum (ZIC) om het programma Zorg-
stromen een succes te laten worden, maar het invoeren van de zorgstromen vergt veel tijd en moeite. Er 
zijn veel barrieres die geslecht moeten worden wil het een succes worden. Een aantal zorgpaden is reeds in 
kaart gebracht, maar de borging kan beter. In hoofdstuk 3 zal worden ingegaan op de probleemstelling, de 
afbakening, de opdracht en de daaruit volgende onderzoeksvragen die te maken hebben met het zorgstro
menprogramma. Tevens zal de projectopbouw worden toegelicht. 

De eerste onderzoeksvraag zal in hoofdstuk 4 beantwoord worden als de resultaten van de literatuurstudie 
over patientgerichte zorg worden gepresenteerd. In hoofdstuk 5 zullen de methoden worden beschreven 
die gebruikt zijn om onderzoeksvragen 2 tot en met 7 te onderzoeken. De resultaten van het diagnostisch 
onderzoek zullen vervolgens getoond worden in hoofdstuk 6, waarna in hoofdstuk 7 een discussie volgt 
over de resultaten en wordt aan de hand van de in hoofdstuk 4 beschreven theorie de mogelijke oplos
singsrichtingen en de verantwoording over uiteindelijke keuze voor een van deze oplossingsrichtingen 
gegeven. In hoofdstuk 8 zal aan de hand van inzichten en modellen uit literatuur over de gekozen oplos
singsrichting worden toegewerkt naar een methode die zal bijdragen aan het behalen van de doelen die het 
Amphia Ziekenhuis heeft gesteld voor het programma Zorgstromen. V ervolgens zal in hoofdstuk 9 wor
den beschreven hoe men dit instrument zou moeten implementeren in de organisatie opdat het ook echt 
gebruikt gaat worden in de nabije toekomst. Het rapport zal worden afgesloten met conclusies en aanbeve
lingen in hoofdstuk 10. 
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HOOFDSTUK 1: ACHTERGRONDEN 

Onze westerse maatschappij is een consumptiemaatschappij waarin de vrije marktwerking van vraag en 
aanbod de prijs bepalen van de goederen en diensten op die markt. In alle bedrijfssectoren is de klant te
genwoordig gewend dater aan al zijn3 (individuele) wensen voldaan kan warden. De klanten verwachten 
vandaag de dag een andere aankoopbelevenis clan vroeger. Of ze nu koffie, een auto, een film, of een zie
kenhuisbehandeling aanschaffen, ze verwachten dat ze vele opties krijgen voorgeschoteld waaruit ze hun 
keuze kunnen maken. Bedrijven die kunnen inspringen op de behoeften van hun doelgroep door hun 
producten daarop af te stemmen zijn de marktleiders van vandaag. Terwijl alle bedrijfssectoren de consu
mentenrevolutie omarmd hebben en het hebben gebruikt om de service van hun geleverde producten en 
diensten te verbeteren, te bouwen aan klanttevredenheid en een loyale clientele, zijn ziekenhuizen en ande
re zorginstellingen ver achtergebleven [Frampton et al., 2003]. 

Iedereen is vandaag de dag doordrongen van het feit dat door de gegeven budgettaire randvoorwaarden 
zorgaanbieders bepalen wat er wanneer en op welke wijze met de patient geheurt, met als gevolg een ernsti
ge belemmering van de vrije keuze van de zorgconsument. Blijkbaar gaat in de zorg het adagium: 'wie 
hetaalt, die hepaalt', niet op [Consumentenhond, 2002]. Patienten komen hier tegen in opstand. Zieken
huizen hehhen dezer dagen daarom meer en meer te maken met clientraden en andere belangengroepen 
waarin patienten zitting nemen. Maar ook nieuwe media, zoals het Internet hieden voor patienten een 
scala aan mogelijkheden om kwaliteit van zorg te vergelijken en om zichzelf te informeren over ziekteheel
den, hehandelingen, etc. Hierdoor neemt geleidelijk de invloed die patienten hebhen over de gang van 
zaken in de gezondheidssector toe. 

Het werk van zorgmanagers is aan het veranderen. Ziekenhuisbestuurders zagen het beheer van kapitaal
goederen, facilitaire diensten, technologieen en financien als hun primaire verantwoordelijkheden. De 
kwaliteit van de geleverde zorg werd over het algemeen gezien als de verantwoordelijkheid van het medisch 
personeel waarbij de rol van zorgmanager slechts ondersteunend is. De puhlicaties 'To Err is Human' 
jK.ohn et al., 2000] en 'Crossing the Quality Chasm' [Corrigan et al., 2001] hebhen de rol van de zorgma
nagers met betrekking tot de klinische kwaliteit naar de voorgrond gehracht. Deze Amerikaanse rapporten 
maken namelijk duidelijk dat voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg meer nodig is clan alleen 
doktoren met de juiste accreditaties en die heschikken over de nieuwste technologieen en faciliteiten. De 
druk om te vernieuwen is nu alom aanwezig onder de ziekenhuishestuurders. Hun rol is verschoven van 
'Ik hen verantwoordelijk voor faciliteiten en kapitaalgoederen' naar 'Ik hen verantwoordelijk voor het ma
nagen van een klinisch zorgleveringsgsysteem' [Reinertsen & Schellekens, 2005]. 

De Nederlandse overheid heeft recentelijk enkele veranderingen doorgevoerd in het zorgstelsel die zouden 
moeten leiden tot een vrije zorgmarkt. Door, waar dat kan, concurrentie toe te staan, verwacht men dat de 
kwaliteit van de geleverde zorg zal toenemen. Hieronder staan de helangrijkste punten van dit heleid ge
noemd [www.rninvws.nl, oktober 2006] : 

• 

• 

Zoals iedereen in Nederland gemerkt heeft, is per 1 januari 2006 de Zorgverzekeringswet (ZvW) en 
Wet op de Zorgtoeslag (WzT) ingegaan. Het nieuwe zorgstelsel gaat uit van marktwerking waar
door prernies tussen de verschillende zorgverzekeraars van elkaar kunnen verschillen. 

Het invoeren van zogenaamde DBC's. DBC staat voor 'diagnosebehandelingcombinatie' en is een 
code die een medisch specialist gehruikt in zijn administratie om een hepaalde diagnose en be
handeling aan te duiden. Met ingang van 2005 zijn DBC's ingevoerd voor alle ziekenhuizen en 
behandelcentra. Invoering van DBC's leidt tot meer transparantie. Dit is een voorwaarde om de 

3 Ter bevordering van de leesbaarheid wordt in dit rapport met 'zijn' gerefereerd aan de patient. Vanzelfsprekend kan hiervoor ook 
'haar' gelezen worden. 
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stap naar gereguleerde marktwerking te maken. Transparantie maakt het mogelijk om zorgaanbie
ders onderling te vergelijken. De overheid ·heeft 30.000 verschillende behandelingen geidentificeerd 
en onderverdeeld in twee groepen: groep A en groep B. Voor groep A, ongeveer 90% van alle be
handelingen, zijn landelijke prijzen vastgesteld die voor ieder ziekenhuis gelijk zijn. Binnen groep 
A is dus nauwelijks sprake van concurrentie. Van groep B, de resterende 10% van de behandelin
gen, mogen ziekenhuizen en zorgverzekeraars onderlinge prijsafspraken maken. In deze groep zit 
geen spoedeisende hulp, maar slechts planbare behandelingen (electieve zorg). Per 2008 zal de ver
houding tussen A behandelingen en B behandelingen respectievelijk 80% en 20% worden. Hier
door zal de concurrentie dus verder toenemen. 

Met het nieuwe zorgstelsel moeten patienten, verzekerden, zorgaanbieders en verzekeraars meer 
ruimte krijgen voor eigen keuzes. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wordt de nieuwe toezicht
houder en gaat erop toezien dat alle partijen zich aan de nieuwe regels houden. De taken en be
voegdheden van de NZa worden vastgelegd in de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG). 

In het landelijke kwaliteitsprogramma Sneller Beter werken 24 ziekenhuizen sinds 2004 om de 
zorg efficienter, veiliger en patientvriendelijker te maken. Het doel is dat de goede voorbeelden 
worden overgenomen. Daartoe vinden in 2006 regionale bijeenkomsten in ziekenhuizen plaats 
voor specifieke beroepsgroepen in de zorg. Sneller Beter is een gezamenlijk initiatief van het mi
nisterie van VWS, de NVZ vereniging van ziekenhuizen, de Orde van Medisch Specialisten en de 
Algemene Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden4

• 

Verder spreekt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van een nieuwe rolverdeling. De 
maatregelen hebben gevolgen voor de rollen van patienten- en clienten- (organisaties), zorgaanbieders, ver
zekeraars en de overheid: 

■ 

■ 

■ 

■ 

De patient/ client krijgt een centrale rol, met meer kansen maar ook meer verantwoordelijkheden. 
Kwaliteitsverbetering ligt in zijn handen. Een goed geinformeerde patient kan de zorgverlener kie
zen die de beste zorg biedt voor zijn ziekte. 

Dit zal zorgaanbieders (artsen, ziekenhuisdirecties) stimuleren tot betere prestaties. 

Zorgverzekeraars gaan meet verantwoordelijkheid dragen om de wensen van consumenten en de 
mogelijkheden van aanbieders op elkaar af te stemmen. 

De overheid houdt toezicht op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. 

De vele maatregelen staan niet op zichzelf, maar hangen met elkaar samen. De samenhang tussen de maat
regelen wordt zichtbaar door ze te plaatsen in de driehoek van de hoofdrolspelers (zie Figuur 1). Daarbij 
wordt aangetekend dat de maatregelen zijn geplaatst waar deze het meest dominant zijn voor de (verande
rende) verhoudingen. 

Patient/ client 

Versterking ee rstelijnszorg 
Wet toelating zorginstellingen 

Geneesmiddelen 
KiesBeter.nl 

Overheid 

De nieuwe zorg verzekering 
Ov erhe veling GGZ 

KiesBeter.nl 

Zorgaanbieder 
Bekostiging huisartsen 

Diagnose behandeling combinaties 
Elektronis ch patientendossier 

Burgerservicenummer 
S nellerBeter.nl 
Declaratiecasus 

Zorgverzekeraar 

Figuur 1: Samenhang maatregelen in de zorg 

4 Zie www.snellerbeter.nl voor meer informatie 
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Zoals gezegd, is de maatschappelijke druk om te vemieuwen onder ziekenhuisbestuurders groat Daarom 
zijn er allerlei projecten gaande in de gezondheidssector, zoals 'Sneller Beter', die als doel hebben de zorg 
patientgerichter te maken en om voorbereid te zijn op de concurrentie die de komende jaren alleen maar 
zal toenemen. Ideeen uit de industrie warden steeds meet toegepast in de zorg. Vaak echter wordt gesteld 
<lat de zorgsector dermate verschilt van de andere sectoren <lat het toepassen van modellen voor kwaliteits
verbetering, die zijn afgeleid uit andere industrieen, niet kan, omdat de input (patienten) zo varieert, out
put (gezondheidsgerelateerde resultaten) niet eenduidig is en expertise en improvisatie zo'n grate rol spelen 
[Corrigan et al., 2001]. Gelukkig kunnen herontwerpprincipes welke regelmatig succesvol toegepast warden 
in de industrie warden aangepast op de zorgsector [Collins & Porras, 1997; Donaldson & Mohr, 2000; 
Hodgetts, 1998; Kegan, 1994; Peters & Waterman, 1982]. Vijf van zulke bekende principes waarmee men 
processen in de zorg kan (her)ontwerpen zijn: 

• 

• 

• 

• 

Pareto Principe (20/80 regel): Het proces moet voor slechts 80% van de gevallen expliciet ontwor
pen warden [Juran, 1989; Transit Cooperative Reserach Program, 1995]. 

Design for Safety: 

o Ontwerp systemen om fouten te voorkomen; 

o Ontwerp procedures om fouten zichtbaar te maken wanneer ze voorkomen; 

o Ontwerp procedures die het toegebrachte letsel aan patienten, welke is voortgekomen uit 
fouten die niet zijn opgemerkt of onderschept, minimaliseert [Nolan, 2000]. 

Mass Customization: Combineer het unieke van 'customized' diensten met de efficientie van mas
sa productie [Pine et al., 1995]. 

Continuous F1ow: Het systeem is ontworpen om zichzelf aan te passen aan de vraag, zodat er geen 
'batch vorming' meet is [Murray & Tantau, 1998; Nolan et al., 1996]. 

• Productie Planning: Vind de beste manier om personeel, materieel, en andere hulpmiddelen in te 
zetten om tegemoet te kunnen komen aan de behoeftes van de klant en om kosten te reduceren. 

Een zeer recent verschenen artikel van Kallberg et al. (2007) laat zien <lat ook lean thinking succesvol kan 
warden toegepast in de gezondheidssector. Lean thinking is afgeleid van lean production <lat in de jaren 
negentig van de vorige eeuw bekendheid verwierf door Toyota en bestond uit de volgende vijf elementen: 
lean manufacturing, lean product development, supply chain coordination, customer distribution, en lean 
enterprise management [Womack et al., 1990]. In 1996 werd het lean production concept verder uitgewerkt 
in het boek 'Lean Thinking' [Womack & Jones, 2003] en omvatte nu de gehele organisatie en niet slechts 
de productiefunctie. Volgens Womack en Jones (2003) bestaat lean thinking uit de volgende vijf principes: 

1. Identificatie van toegevoegde waarde voor de klant ( customer value); 

2. Management van de waarde keten (value stream); 

3. Ontwikkeling van ketenproductie (flow production); 

4. Gebruik 'pull' technieken; 

5. Streven naar perfectie. 

In de laatste jaren zijn ook concepten zoals Six Sigma en Total Quality Management (TQM) betrokken 
random de discussie over lean production [Dahlgaard & Park Dahlgaard, 2006; Liker, 2004; Breyfogle & 
Salveker, 2004]. 

In het volgende hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het Amphia Ziekenhuis als organisatie. 
Hierin komt duidelijk naar voren <lat het Amphia druk doende is om zich aan te passen aan een verande
rende omgeving. Ideeen uit de industrie over hoe men de organisatie zou moeten indelen zijn gebruikt, 
ook al warden ze niet altijd met naam en toenaam genoemd. In hoofdstuk 4 zal verder op de theorie met 
betrekking tot patientgericht werken warden ingegaan. 
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HOOFDSTUK 2: BEDRIJFSBESCHRIJVING 

In dit hoofdstuk zullen niet alleen algemene bedrijfseigenschappen aan de orde komen, maar ook enkele 
voor dit afstudeerproject relevante specifieke zaken. In paragraaf 2.1 zullen de kemcijfers, de missie, visie 
en strategie en de organisatiestructuur van het ziekenhuis worden getoond. Daarna zal in paragraaf 2.2 het 
INK-managementmodel kort aangestipt worden welke door het Amphia management wordt gebruikt als 
leidend managementmodel. In paragraaf 2.3 wordt duidelijk gemaakt hoe het zorgaanbod is ingedeeld in 
drie verschillende zorgstromen. De zorgstroom waar dit afstudeerrapport zich op richt is de electieve zorg
stroom en daarom wordt in paragraaf 2.4 kort ingegaan op het Zorginnovatief Centrum waarin de electie
ve zorgstroom is georganiseerd vanaf 2004. Als laatste wordt er ingegaan op de Amphia methode voor 
procesbeschrijving en procesherontwerp in paragraaf 2.5. 

2.1 Algemene bedrijfsbeschrijving 

In deze paragraaf komen achtereenvolgens de kerncijfers, de missie, visie en strategie van het Amphia Zie
kenhuis en tenslotte de organisatiestructuur aan de orde. 

2.1.1 Kemcijfers 

Het Amphia Ziekenhuis, dat op 1 januari 2001 ontstond uit een fusie van de ziekenhuizen Ignatius en De 
Baronie uit Breda en het Pasteur Ziekenhuis uit Oosterhout, is met 1368 bedden het grootste algemene 
ziekenhuis van Nederland en met 5000 medewerkers, waaronder 250 specialisten, ook de grootste werkge
ver van de regio. In 2005 is het nieuwe motto 'kloppend hart voor de zorg' gelanceerd die de ambitie van 
het ziekenhuis moet uitdragen. Het Amphia wil namelijk spin in het web zijn in een breed pakket zorg
voorzieningen. Enkele kemcijfers van het Amphia staan in onderstaande tabel. 

Tabel 1: Kerncijfers Amphia [bron: Amphia jaarverslag 2005) 

Omzet 

Topklinische functies 

€ 274.189.000 
236.258 

389.407 

dialyse, open hartchirurgie, hemofilie, hooginten
sieve zorg bij vroeggeborenen, prenatale diagnos
tiek, dotteren (PfCA), implanteren inwendige defi
brillator (ICD) 

Het verzorgingsgebied van het Amphia bestaat uit ruim 400.000 mensen in de gemeenten Aalburg, Alp
hen/Chaam, Baarle Nassau, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, 
Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Rucphen, Werkendam, Woudrichem en Zundert. Voor sommige top-

5 EAC staat voor 'Eerste Administratieve Consult'. 
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klinische functies zijn de patienten ook uit Zeeland en andere delen van het land afkomstig, zoals patien
ten die een open hartoperatie moeten ondergaan. 

2.1.2 Missie, visie en strategie van het Amphia Ziekenhuis 

Na de fusie van de drie ziekenhuizen, waaruit het Amphia6 Ziekenhuis is ontstaan, is er tevens een nieuwe 
missie en visie opgesteld welke in een publicatie uit 2002 als volgt werd weergeven: 

Missie: 
Het leveren 
van patient
vriendelijke, 
uitstekend 
georgani
seerde en 
kwalltatief 
hoogwaardige 
zieken h u iszorg 

werkers in een 
aantrekkelijke 

werkomgeving 

Hoge 
en breed erkende kwaliteit 

van zorg, minim ale wachttijden, en 
een patientgerichte cultuur 

Patientlogistiek optimaal 
inrichten over meerdere 
locaties 

Op- en uitbouwen 
medische zwaartepunten, 
opleidingen en onderzoek 

Creeren van solide basisinfrastructuur 

Figuur 2: Missie en visie Amphia Ziekenhuis [Amphia Ziekenhuis, 2002) 

Voor 2007 heeft men twee doelen centraal gesteld [Amphia Ziekenhuis, 2006b]: 

■ Op het gebied van kwaliteit wil het Amphia Ziekenhuis zich in positieve zin van andere zorgaan
bieders onderscheiden en zowel voor wat betreft de exteme als de inteme prestatie-indicatoren tot 
de Top 10 van beste ziekenhuizen in Nederland behoren; 

■ Het Amphia Ziekenhuis wil daarnaast om een goede basis te hebben voor continuiteit en verwe
zenlijking van ambities haar marktaandeel in 2009 met 10% vergoot hebben. Naast het vergroten 
van het marktaandeel betreft het ook het vergroten van de aantrekkingskracht. 

Amphia biedt zorg op drie locaties in Breda en Oosterhout (eind 2004 verhuisde het Thoraxcentrum van 
de locatie Galderseweg naar de Molengracht in Breda). Elke locatie heeft een specifiek aanbod zorgvoor
zieningen en een eigen herkenbaar profiel. 

■ De locatie Langendijk (Breda) heeft als zwaartepunt de zorg voor vrouwen en kinderen en richt 
zich vooral op de behandeling van patienten met een chronische aandoening. 

6 "De betekenis van de naam Amphia is 'omringen met zorg'. De naam Amphia is voortgekomen uit een samentrekking van een 
aantal woorden, namelijk het Griekse woord 'amphi', dat 'aan beide zijden'of 'rondom' betekent en de naam 'Amphitryon', de 
Griekse God van de gastvrijheid. Deze naam past precies bij het Amphia ziekenhuis, aangezien het omringen van patienten met 
zorg, datgene is dat wordt gedaan" [Schmahl, 2007, p. 11) 
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• De locatie Molengracht (Breda) heeft als zwaartepunt het thorax- en interventiecentrum en con
centreert zich op de zorg voor acute patienten en patienten met complexe aandoeningen die een 
zware operatie of behandeling moeten ondergaan. 

• De locatie Pasteurlaan (Oosterhout) ontwikkelt zich de komende jaren tot innovatief behandel
centrum voor patienten die een eenvoudige en goed plan bare ingreep moeten ondergaan. 

In Bijlage A is een uitgebreider overzicht te zien van de verschillende zorgvoorzieningen die aanwezig zijn 
op de locaties. 

2.1.3 Organisatiestructuur 

In Bijlage B is het organigram van het Amphia opgenomen. Het Amphia Ziekenhuis hanteert een soort 
matrixstructuur waarin naast de staffuncties, de verschillende medische specialismen zijn ondergebracht in 
acht divisies en het procesmanagement is opgedeeld in drie zogenaamde 'programma's' waaronder tevens 
de functionele afdelingen zijn geplaatst waar meerdere divisies gebruik van maken. Deze organisatiedelen 
werken samen door 'dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) te sluiten. 

De achterliggende gedachte van deze organisatievorm is het be-werkstelligen van een optimale samenwer
king tussen het management en de professionals. Managementparticipatie en decentralisatie van bevoegd
heden staan daarbij centraal. Onder managementparticipatie wordt verstaan dat medisch specialisten een 
actieve rol vervullen bij het aansturen van de organisatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau. 
Decentralisatie betekent dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie 
worden gelegd. Leidinggevenden dragen in de voile breedte budget- en resultaatverantwoordelijkheid voor 
hun organisatiedeel en zijn tevens verantwoordelijk voor het grotere geheel waarin clat onderdeel functio
neert [Amphia Ziekenhuis, 2002]. 

2.2 INK-managementmodel 

Het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) heeft het model van de European Foundation of Quality Ma
nagement (EFQM) bewerkt voor Nederland wat heeft geresulteerd in het INK-managementmodel. Dit 
model wordt binnen het Amphia Ziekenhuis gebruikt als sturingsinstrument en geeft de ontwikkeling aan 
op verschillende gebieden (zie Bijlage q. In 2007 wil het Amphia Ziekenhuis fase 3 van het INK
managementmodel behalen. Er wordt dan op alle niveaus systematisch gewerkt aan de verbetering van de 
onderneming als geheel. De Plan-Do-Check-Act--cyclus wordt toegepast in primaire, ondersteunende en 
besturingsprocessen. Klantenfocus is dominant voor het beleid dat erop is gericht problemen te voorko
men in plaats van te verhelpen. 

2.3 lndeling van het zorgaanbod 

Er zijn in het Amphia Ziekenhuis in totaal drie zorgstromen, te weten: de chronische, de electieve en de 
acute zorgstroom. Deze hoofdindeling is gebaseerd op patientengroepen die qua klantkenmerken en (actu
ele) zorgvraag logischerwijs met elkaar samenhangen. Het doel van die zorgstromen is gericht op het verbe
teren van zorginhoudelijke kwaliteit, besparingen en tijdswinst. Dit komt weer voort uit de steeds belang
rijker wordende marktwerking en concurrentiepositie tussen verschillende zorgaanbieders (in dit geval 
ziekenhuizen). De indeling in zorgstromen is ook terug te zien in de organisatiestructuur van het Amphia 
Ziekenhuis waarin voor elke zorgstroom een programmamanager is toegewezen. In Figuur 3, dat is opge
steld naar het model van Treacy & Wiersema (1995) is dit nog eens overzichtelijk weergegeven. 

Eindrapport 7 



TU/e 
technische ni ers· it eina oven or. 

( ( Amphia Ziekenhuis 

Orientatie vanuit 
pa ti en ten 

Focus acuut 
Snel & juist 

Acute 
Zorgstroom 

(Product leadership) 

Focus electief 
Optimaal proces 
(Operational 
excellence) 

Focus chronisch 
Interactie met de pati
ent 
(Customer intimacy) 

Electieve 
Zorgstroom 

Chronische 
Zorgstroom 

Basis Infrastructuur 

Figuur 3: Zorgstromeo Amphia 

De electieve zorgstroom is van de drie zorgstromen het meest marktgericht. In tegenstelling tot de andere 
twee zorgstromen wordt hier namelijk al geconcurreerd op prijs. De DBC's van de electieve zorgstroom 
vallen namelijk in het B-segment (zie hoofdstuk 1). Bij electieve zorg gaat het om planbare zorg. Deze zorg 
kan vaak geleverd worden door een kort bezoek aan het ziekenhuis. Voorbeelden zijn: staaroperaties, kijk
operaties knie, amandelknippen en niersteen vergruizen. Deze zogenaamde electieve vakken zijn geconcen
treerd op de locatie Pasteurlaan in Oosterhout. 

De acute zorgstroom wordt gekenmerkt door onplanbare zorg. Deze zorgstroom vraagt naar een snelle 
diagnose en juiste behandeling op een veilige wijze, zodat de patient zo kort mogelijk in acute toestand 
verkeert. Voorbeelden van aandoeningen waarbij acute zorg nodig is, zijn: bevallingen, hartfalen, fracturen 
en hersenbloedingen. De acute zorg is met name geconcentreerd op de locatie Molengracht in Breda. 

De chronische zorgstroom wordt gedefinieerd door zorg aan mensen met een aandoening die niet binnen 
6 maanden volledig genezen is of waarbij geen uitzicht is op volledige genezing. Voorbeelden van chroni
sche aandoeningen zijn: hart- en vaatziekten, reuma, huidziekten, psychische stoornissen en kanker. De 
locatie Langendijk in Breda heeft zich toegespitst op de behandeling van patienten met deze aandoenin
gen. 

Zorgstromen kunnen worden opgesplitst in zogenaamde zorgpaden en zorgmodules. Hieronder worden de 
definities gegeven van beide termen [Hal & Jansen, 2006]: 

• Zorgpad: de beschrijving van de serie van activiteiten die voor een (nagenoeg) homogene groep pa
tienten wordt doorlopen vanaf het begin van de zorgvraag van de patient tot en met een herken
baar eindpunt van die zorgvraag. Zorgpaden kunnen ontwikkeld worden voor een afgebakende 
groep patienten zoals cataractpatienten, patienten met een acuut myocardinfarct en diabetespati
enten. Er zijn nogal wat begrippen waarmee hetzelfde wordt bedoeld, zoals: zorgstraat, klinisch 
pad, behandelingsarrangement, zorgtraject, clinical pathway en zorgproces. In het Amphia Zie
kenhuis probeert men slechts de benaming 'zorgpad' te gebruiken. 
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• Zorgmodule: de serie van activiteiten die in een bepaald organisatieonderdeel uitgevoerd warden . 
Een zorgmodule richt zich op een gedeelte van een proces en kan zich uitstrekken over meerdere 
zorgpaden, zoals de diagnostiek binnen de afdeling radiologie of de voorbereiding op een OK 

Figuur 4 maakt nog eens duidelijk gemaakt wat de relatie is tussen een zorgstroom, een zorgpad en een 
zorgmodule. 

Zorgstroom 
Zorg

mod ule** 

Z o rgpad " 

• = zorgproces = klinis c h pad = zorgstraat = z orgp rogra mma 
•• = zo rgm o dule 

Figuur 4: Grafische weergave van een zorgstroom [Hal & Jansen, 2006) 

Een typisch zorgpad uit de electieve zorgstroom (welke het meest relevant is voor dit afstudeerproject) 
heeft ruwweg deze volgorde bij het Amphia Ziekenhuis: 

Huisarts ➔ Polikliniek ➔ Voorbereidingsplein ➔ Opname ➔ Nazorg 

In Bijlage D is een iets gedetailleerder processchema voor een generiek electief zorgpad opgenomen. 

2.4 Het Zorginnovatief Centrum 

De opdracht voor dit afstudeerproject heeft met name betrekking op het Zorginnovatief Centrum. Zoals 
uit de vorige paragrafen kan warden opgemaakt heeft iedere locatie van het Amphia Ziekenhuis een eigen 
profiel gekregen. De locatie Pasteurlaan (in Oosterhout) is hierin benoemd tot Zorginnovatief Centrum. 
De kenmerken van dit centrum zijn: 

• 
• 
• 
• 

Innovatieve logistiek 

Goed georganiseerd 

Planbare zorg 

Patienten met een laag risicoprofiel (ASA klasse :S 2) 7 

Op de locatie Pasteurlaan is tenminste 80% van alle zorg georganiseerd onder de vlag van het Zorginnova
tief Centrum op basis van zorgstromen met een vanuit patientenperspectief optimale logistiek, waarbij op 
de gebieden patientveiligheid, patientgerichtheid, tijdigheid en doelmatigheid resultaten moeten worden 
gerealiseerd die tot de top in Nederland behoren. De bedoeling is dat de op de Pasteurlaan opgedane erva
ringen later op andere locaties worden uitgerold. De Amphia methode voor procesbeschrijving en pro-
cesherontwerp, die in de volgende paragraaf aan bod komt, is een voorbeeld wat het ZIC heeft opgeleverd 
naar aanleiding van ervaringen met betrekking tot patientgericht werken en vormt een belangrijk middel 
om de huidige aanbodgerichte manier van werken te veranderen in een vraaggerichte manier die leidt tot 
een cultuur van continu verbeteren. Zie 'Zorginnovatief Centrum Pasteurlaan: herontwerp van zorgproces
sen' [Vos, 2004] voor een uitgebreidere beschrijving van het Zorginnovatief Centrum. 

7 Zie Bijlage G voor een korte uitleg over ASA classificatie. 
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2.5 Amphia methode voor procesbeschrijving en procesherontwerp 

De Amphia methode voor procesbeschrijving en procesherontwerp8 is een geheel in eigen huis ontwikkel
de methode waarmee het personeel zelf in staat gesteld wordt om op continue basis hun eigen manier van 
werken te beoordelen en daar waar nodig is, verbeteringen door te voeren. De methode bestaat in hoofdlij
nen uit de vier fasen (plan, do, check, act) van de zogenaamde Deming cirkel lDeming, 1982): 

• 

• 

• 
• 

Plan: de fase waarin het project wordt gepland en georganiseerd. In deze fase wordt tevens een be
schrijving van de huidige situatie gemaakt. 

Do: de fase waarin de huidige fase verder geanalyseerd wordt en eerste veranderingen doorgevoerd 
warden. 

Check: de fase waarin het nieuwe proces ontwikkeld wordt. 

Act: de fase waarin de implementatie plaatsvindt en de structurele barging in de organisatie . 

In Figuur 5 is schematisch weergegeven hoe men door middel van het doorlopen van de Demingcirkel 
continu kan werken aan kwaliteitsverbetering waarbij men reeds gedane verbeteringen moet borgen opdat 
men niet vervalt in de oude situatie. V ergeet men het laatste, clan zal het 'balletje' de heuvel afrollen. 

barging ► 

continue verbetering 

Figuur 5: De Plan, Do, Check, Act cyclus van Deming 

Door het telkens weer doorlopen van deze cyclus zou er een verbetercultuur moeten ontstaan. Iedere fase 
van de cyclus is in de Amphia methode voor procesbeschrijving en procesherontwerp weer onderverdeeld 
in een aantal stappen. In Bijlage E staat per fase een korte beschrijving van de stappen. 

2.6 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is een beeld geschetst van het Amphia Ziekenhuis als organisatie waarbij de kerncijfers, de 
missie, visie, strategie en organisatiestructuur aan bod zijn gekomen. D aarnaast werd ingegaan op het INK
managementmodel dat, zo zal verderop in dit rapport blijken, een belangrijk uitgangspunt zal vormen bij 
het ontwerp. Vervolgens is uitgelegd hoe men bij het Amphia het zorgaanbod heeft verdeeld in zorgstro
men, zorgmodules en zorgpaden. Ook deze concepten zullen meerdere malen langskomen in dit rapport. 
Tenslotte is kart de Amphia methode voor procesbeschrijving en procesherontwerp aangestipt. Binnen het 
Amphia Ziekenhuis, maar met name binnen het Zorginnovatief Centrum (ZIC), vormt deze methode de 
aanzet tot de nieuwe manier van werken: vraaggericht en streven naar perfectie. Aan de hand van deze 
methode zijn reeds een aantal zorgpaden beschreven (voornamelijk binnen de electieve zorgstroom). 

8 De Amphia methode voor procesbeschrijving en procesherontwerp zal in het rapport tevens in afgekorte vorm voorkomen, 
aangeduid met 'Amphia methode'. 
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HOOFDSTUK 3: PROJECTOMSCHRIJVING 

Nadat in de voorgaande twee hoofdstukken de achtergronden van dit afstudeerproject zijn beschreven, zal 
in dit hoofdstuk de projectomschrijving aan de orde komen. In paragraaf 3.1 zal de initiele opdrachtom
schrijving getoond worden aan de hand waarvan de probleemstelling is afgeleid (paragraaf 3.2). De verant
woording voor de afbakening van de opdracht is beschreven in paragraaf 3.3, gevolgd door de definitieve 
opdrachtformulering en bijbehorende onderzoeksvragen in paragraaf 3.4. De wijze waarop het project is 
opgebouwd wordt uiteengezet in paragraaf 3.5. 

3.1 Initiele opdrachtomschrijving 

De opdrachtomschrijving zoals die luidde aan het begin van het project was als volgt: 

Het Ampbia Ziekenbuis bee.ft als belangrijk uitgangspunt bet bieden van patiiintgericbte zorg. Hiervoor is bet van 
belang om kritiscb te kfjken naar de buidige manier van werken en waar mogelijk verbeteringen door te voeren die 

zorgen voor meer gastvnjbeid, betrokkenbeid en leiden tot een boger niveau van veiligbeid Hiervoor zjjn op dit mo
ment al een aantal prqjecten gaande in bet Ampbia Ziekenbuis onder andere in bet kader van 'Sneller Beter'. Hoe 
kunnen we de resultaten van dit soort prqjecten verder borgen en verspreiden en wat zjjn andere mogelykbeden om 
patiiintgericbte zorg verder inhoud te geven? Ben invalshoek is om onderdelen van bet 'Planetree model' te gebruiken 

en voor de verschillende onderdelen van dit model een plan van aanpak verder uit te werken. 

In de orienterende gesprekken die hebben plaatsgevonden in de eerste weken van het afstudeerproject en 
door het lezen van interne documenten is er een beter beeld gevormd over de opdracht en zijn er mogelij
ke oorzaken voor het achterliggende probleem gevonden. Tevens is er een literatuurstudie uitgevoerd naar 
patientgerichte zorg, waarin ook het Planetree model is opgenomen. Aan de hand hiervan is een probleem
stelling geformuleerd welke in de volgende paragraaf verder wordt toegelicht. 

3.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen 

Zoals in de initide opdrachtomschrijving staat, zijn op dit moment al een aantal projecten gaande in het 
Amphia Ziekenhuis die moeten zorgen voor meer gastvrijheid, betrokkenheid en veiligheid. Een van die 
projecten is om (in het kader van het Zorginnovatief Centrum) 'bottom-up' door middel van de in eigen 
huis ontwikkelde 'Amphia methode voor procesbeschrijving en procesherontwerp' de zorgpaden in kaart 
te brengen, te analyseren en eventueel te herontwerpen (zie hoofdstuk 2). Een belangrijk onderdeel van die 
methode is de bekende 'Plan, Do, Check, Act' cyclus van Deming [Deming, 1982) die zou moeten leiden 
tot een cultuur van continu verbeteren. Om dat te bewerkstelligen is een goede borging van het project een 
vereiste. Nadat een zorgpad beschreven is, wordt echter op eigen initiatief onvoldoende structured en pati
entgericht verbeterd. Het gevolg is dat men verzandt in de oude situatie en dat is met het oog op de toe
komst, geen goede ontwikkeling. Als ik bovenstaande samenvat in een probleemstelling, clan luidt deze: 

''De zorgpaden die met behulp van de Amphia methode voor procesbeschrijving en procesheront
werp in kaart zijn gebracht, missen de borging die nodig is om te komen tot een continue cyclus van 
patientgericht verbeteren." 

3.3 Afbakening 

Om de opdracht af te bakenen en tevens concreter te maken is ervoor gekozen om het diagnostisch onder
zoek te richten op de zorgpaden 'cataracten', 'sluders & buisjes', 'knie arthroscopie', 'niersteenvergruizing 
(ESWL)' en 'neurostimulatie' 9

• Deze zorgpaden zijn reeds in kaart gebracht (fase 2 INK managementmo-

9 In bijlage F staat per zorgpad een korte beschrijving. 
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del) volgens de zorgpadencatalogus10 en bovendien behoren deze zorgpaden allemaal tot de electieve zorg
stroom wat inhoudt dat op deze behandelingen concurrentie met andere ziekenhuizen plaatsvindt, omdat 
ze in het B-segment van de DBC's vallen (zie hoofdstuk 1). De druk om te verbeteren is bij deze zorgpaden 
dus het hoogst. De keuze voor deze zorgpaden heeft daarnaast tot gevolg dat het ontwerp zich meer zal 
toespitsen op 'operational excellence' clan op 'product leadership' of customer intimacy' (zie paragraaf 2.3). 

Het Planetree model [Frampton et al., 2003] dat in de initiele opdracht werd aangedragen als zijnde een 
bran van inspiratie voor het verbeteren van de zorg, bleek na bestudering meer impact te hebben bij een 
langdurig verblijf in het ziekenhuis en dus meer van toepassing op de chronische zorg (customer intima
cy). Volgens een onderzoek in opdracht van het Institute of Medicine hebben patientgerichte verbeteringen 
sowieso de grootste impact in de chronische zorg [Adams & Corrigan, 2003]. Het Amphia ziekenhuis 
heeft, in navolging van de overheid, echter gekozen om eerst de zorgpaden van het 'Zorginnovatief Cen
trum' aan te pakken en deze vallen allemaal onder de electieve zorgstroom. 

3.4 Opdrachtfonnulering en onderzoeksvragen 

Uit de probleemstelling en de afbakening is onderstaande opdracht geformuleerd: 

"Analyseer de huidige situatie met betrekking tot de knelpunten van de in kaart gebrachte zorgpaden 
en ontwerp een instrument/methode waarmee men de patientgerichte zorg verder kan vormgeven en 
boigen, zodat een patientgerichte verbetercultuur ontstaat." 

Van de bovenstaande opdrachtformulering zijn voor iedere fase in het project onderzoeksvragen afgeleid, 
die zijn opgesteld na beeindiging van de vorige fase. 

Orientatiefase 

1. Wat is patientgerichte zorg en hoe verwezenlijk je dit? 

Analysefase 

Sluit het Amphia beleid aan bij patientgerichte zorg? 2. 

3. In hoeverre is er gebruik gemaakt van indicatoren om de zorgpaden te borgen en om te zor
gen voor een cultuur van continu verbeteren? 

In hoeverre zijn de zorgpaden ingebed in de organisatiestructuur van het ziekenhuis? 4. 

5. Waarom heeft het gebruik van de Amphia methode voor procesbeschrijving en procesheront
werp niet geleid tot een continue cyclus van patientgericht verbeteren? 

6. In hoeverre heeft de van oudsher aanbodgerichte cultuur nog invloed in het Amphia Zieken
huis? 

7. In hoeverre komt het Zorginnovatief Centrum haar doelstellingen na? 

Ontwetp- en implementatiefase 

8. Wat zijn de criteria waaraan de methode zou moeten voldoen? 

9. Op welke manier kan de methode geimplementeerd warden? 

3.5 Opbouw project 

In de vorige paragraaf is al een voorschot genomen op de opbouw van het project die in deze paragraaf 
besproken zal warden, namelijk dat het project bestaat uit drie fasen: orientatie, analyse en ontwerp en 
implementatie. Deze methodologie is afgeleid van de regulatieve cyclus van Van Strien (1975) die voor veel 
bedrijfskundige verbeterprojecten wordt gebruikt en zich door de jaren heen heeft bewezen. 

10 Het ZIC houdt een catalogus bij waarin de status van ieder zorgpad wordt bijgehouden. 
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Voor dit afstudeerproject is gekozen om de ontwerpfase en de implementatiefase gelijktijdig uit te voeren 
en wordt dus op dat punt afgeweken van de regulatieve cyclus. De reden hiervoor is dat ik de mensen die 
later met de nieuwe methode (het ontwerp) gaan werken, wilde betrekken bij het ontwerp. Hierdoor be
oogde ik niet alleen te komen tot een beter ontwerp, maar ook dat het ontwerp makkelijker implementeer
baar zou zijn in de organisatie, omdat er door middel van medewerkerparticipatie in de ontwerpfase 
draagvlak gecreeerd zou worden voor dat ontwerp. In hoofdstuk 8 wordt verder toegelicht wat de aanpak 
precies is geweest om te komen tot het ontwerp. 
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HOOFDSTUK 4: PATIENTGERICHIE ZORG 

In dit hoofdstuk zal antwoord worden gegeven op de eerste onderzoeksvraag, namelijk: Wat is patientge
richte zorg en hoe verwezenlijk je dit? In paragraaf 4.1 zal antwoord worden gegeven op het eerste deel van 
de onderzoeksvraag en in paragraaf 4.2 zullen enkele theorieen de revue passeren die richtlijnen geven over 
hoe men patientgerichte zorg zou kunnen invullen. 

4.1 Definitie patientgerichte zorg 

Hieronder staan twee definities van patientgerichte zorg: 

■ "Patient-centred care is quality healthcare achieved through a partnership between informed and respected pa
tients and their families, and a coordinated healthcare team." [Institute for Alternative Futures, 2004, p. 
10]. 

■ "Patient-centred care is care that is respectful of and responsive to individual patient preferences, needr and 
values, ensuring that patient values guide all clinical decisions." [Corrigan et al., 2001, p. 6] 

Uit deze definities valt af te leiden dat het betrekken van de patient bij zijn eigen zorgproces de kern vormt 
waar patientgerichte zorg voor staat. Alles draait om de patient en de zorgverlener is partner geworden van 
de patient in <liens strijd tegen een ziekte. Dit betekent dat de kwaliteit van zorg niet alleen vanuit de be
roepsbeoefenaar wordt gedefinieerd, maar dat ook de opinie van de patient wordt gebruikt bij het vormge
ven en evalueren van de zorg. Een voorbeeld hiervan zijn Amphia Ronde Tafel gesprekken die periodiek 
per zorgpad worden gehouden en waarbij ( oud) patienten wordt gevraagd naar hun ervaring met het zie
kenhuis (zie Bijlage H). De patient lijkt door deze ontwikkelingen steeds meer op een klant. ''Ben patie'ntge
richte benadering is dan ook bovenal een klantgerichte benadering" (Harteloh & Casparie, 1998, p. 81]. Ondanks 
deze constatering bestaat er echter een belangrijk verschil tussen een patient en een klant. Binnen de ge
zondheidszorg is de client meestal onzeker en hulpbehoevend, want zijn hoogste goed, zijn gezondheid, is 
in het geding. In tegenstelling tot een client in andere omstandigheden verkeert deze client in een existen
tiele crisis en denkt niet in termen van zakelijke dienstverlening [Walburg, 1997]. Ook hierop moet weer 
een nuancering worden aangebracht, want in het kader van dit onderzoek is de client een patient die een 
electief zorgpad volgt wat in de meeste gevallen niet leidt tot 'de existentiele crisis' bij de patient. Het gaat 
hier tenslotte om ingrepen met een lage complexiteit en (daardoor) een laag risico op complicaties of fatale 
afloop. Hierdoor is de patient in grotere mate in staat om zelf afwegingen te maken en te functioneren als 
een 'normale' klant. Vandaar ook dat op deze zorgpaden de marktwerking zijn intrede kan doen. Als we 
vervolgens antwoord zoeken op de vraag hoe we patientgerichte zorg kunnen verwezenlijken en we weten 
dat voor electieve patienten een patientgerichte benadering vergelijkbaar is met een klantgerichte benade
ring, clan kunnen er bedrijfskundige modellen vanuit de industriele wereld gebruikt worden. Deze model
len gaan met betrekking tot dit onderwerp uit van een integrale aanpak; een aanpak die zich richt op alle 
bedrijfsaspecten en op alle medewerkers van de organisatie [Walburg, 1997]. In de volgende paragraaf zal 
deze integrale aanpak om te komen tot patientgerichte zorg verder worden toegelicht. 

4.2 Patientgerichte zorg verwezenlijken 

In deze paragraaf wordt gepresenteerd hoe men patientgerichte zorg kan vormgeven. Zoals al in de vorige 
paragraaf al werd aangegeven is hiervoor een integrale aanpak vereist. De invoering van een systeem van 
integrale kwaliteit houdt een gestructureerd organisatorisch proces in om al het personeel te betrekken in 
het voorbereiden en uitvoeren van een voortdurende stroom verbeteringen teneinde de best mogelijke zorg 
te bieden [Walburg, 1997]. Het kwaliteitsmodel van de European Foundation for Quality Management 
(EFQM), voor Nederland bewerkt door het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) biedt daartoe conceptu
eel houvast. In Nederland staat dit model bekend als het INK-managementmodel dat ook binnen het 
Amphia Ziekenhuis als sturingsinstrument wordt gebruikt en de ontwikkeling aangeeft op verschillende 
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beleidsterreinen [Amphia Ziekenhuis, 20066). Enkele kenmerken van integrale kwaliteitszorg (IKZ) zijn 
[Bonhof, 1994]: 

• Klantgericht de dienstverlening moet warden afgestemd op de behoefte van de klant (zowel ex-

• 
• 
• 

tern als intern); 

Procesgericht men moet procesgericht denken in plaats van resultaatgericht; 

Systematisch: kwaliteit moet meetbaar en zichtbaar warden gemaakt; 

lntegraal: kwaliteitszorg door iedereen, overal en over alles; 

• Eigen verantwoordelijkheid: medewerkers moeten warden gestimuleerd om eigen kwaliteitsnor-
men te stellen en die ook te halen. 

Bovenstaande kenmerken zijn ook terug te vinden in het 'lean thinking' concept dat recentelijk is komen 
overwaaien uit de industriele wereld (zie hoofdstuk 1). Lean thinking is namelijk opgebouwd uit de vol
gende vijf principes [Womack & Jones, 2003]: 

1. Identificatie van toegevoegde waarde voor de klant ( customer value); 

2. Management van de waarde keten (value stream); 

3. Ontwikkeling van ketenproductie (flow production); 

4. Gebruik 'pull' technieken; 

5. Streven naar perfectie. 

Volgens Womack en Jones (2003) kan waarde alleen gedefinieerd warden door de klant. De uitdaging in de 
eerste stap naar lean thinking is identificeren wie de klant is en wat zijn kernwaarden zijn. In de gezond
heidszorg mag de patient als primaire klant warden beschouwd aangezien de patient het bestaan ervan 
rechtvaardigt [Kallberg et al., 2007]. Het grate verschil in de gezondheidssector in vergelijking met andere 
sectoren is echter dat de patient, als klant, niet in directe zin betaalt voor ontvangen diensten. Andere (se
cundaire) klanten van de gezondheidssector zijn de familie van de patient, de gemeenschap (als financier), 
verwijzers (als interne klanten) en tenslotte medische studenten. Al deze klanten hebben een ander perspec
tief op de gezondheidssector en zullen een andere definitie van 'waarde' of kwaliteit hanteren. 

Er zijn in het afgelopen decennium vele onderzoeken verricht naar de kernwaarden van patienten. Er be
staan clan ook vele 'rijtjes' van kernwaarden van de patient. In het boek Through the Patient's Eyes' ge
schreven door Gerteis et al. (1993) warden enkele ook dimensies van zorg genoemd die zijn opgesteld aan 
de hand van interviews met patienten. Deze dimensies zouden beschrijven wat zorgconsumenten verstaan 
onder patientgerichte zorg en tevens de aspecten vormen op basis waarvan zorgvragers hun keuze bepalen 
voor een zorgaanbieder. V oor patienten die zijn opgenomen in de kliniek warden de volgende dimensies 
genoemd: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Respect voor de waarden, voorkeuren en behoeften van de patient; 

Coordinatie en integratie van zorg; 

Informatie, communicatie en educatie; 

Fysiek comfort en pijnbestrijding; 

Emotionele steun en verlichting van angst en bezorgdheid; 

Betrokkenheid van familie en vrienden; 

Ontslag- en nazorgregelingen . 

Deze dimensies warden in het boek Through the Patient's Eyes verder opgedeeld in subdimensies. Voor 
poliklinische patienten zouden de volgende kernwaarden van belang zijn: 

• Toegankelijkheid van zorg; 
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• Coordinatie van zorg; 

• Informatie, communicatie en educatie; 

• Toon respect voor de waarden, voorkeuren en behoeften van de patient; 

• Emotionele steun en verlichting van angst en bezorgdheid; 

• Ervaringen met betrekking tot specifieke zorgprocessen, zoals wachttijden, assistentie personeel, 
testen en procedures, nazorg en informatie. 

De Planetree filosofie gaat nog een stapje verder als het om patientgerichte zorg gaat. De client wordt na
melijk holistisch benaderd en wordt dus niet meer alleen als lichaam beschouwd waarop gewerkt wordt, 
maar als mens waarmee men samen het zorgproces doorloopt [Frampton et al., 2003]. Martin et al. (1998) 
hebben aangetoond dat toepassing van deze filosofie tot significant betere prestaties leidt betreffende pati
enttevredenheid over de ziekenhuisomgeving, de technische kwaliteit van de geleverde zorg, en de patien
teneducatie. 

Het Planetree model met oorspronkelijke 9 dimensies die zijn opgesteld door Frampton [Frampton, 2000] 
zijn inmiddels uitgebreid tot 12 dimensies die zijn ondergebracht onder drie pijlers, te weten: 

Betere zoig 
1. Menselijke interactie en liefdevolle bejegening 

2. Eigen keuze en verantwoordelijkheid door informatie en educatie 

3. Uitstekende (medische) behandeling en zorg 

4. Gezond eten, drinken en bewegen 

5. Aanvullende zorg en zingeving 

Helende o~ving 
1. Menswaardige technologie 

2. Architectuur en interieur leveren hun bijdrage aan gezondheid en heling 

3. Familie, vrienden en gemeenschap spelen een positieve rol 

Gezonde organisatie 
1. Tevreden patienten 

2. Tevreden en gemotiveerde medewerkers 

3. Gezonde financiele resultaten 

4. Goede marktpositie en relaties met belanghebbenden 

Het tweede principe van lean thinking is het identificeren van de waardeketen teneinde processtappen die 
geen waarde toevoegen op te sporen en te verwijderen. Men zal dus het totale proces dat de patient door
loopt in kaart moeten brengen en analyseren. Womack en Jones (2003) onderscheiden 7 typen van 'verspil
ling': 

1. Fouten die om rectificatie vragen; 

2. Leveren van diensten waar niemand op zit te wachten; 

3. Uitvoeren van processtappen die eigenlijk niet nodig zijn; 

4. Verplaatsing van medewerkers; 

5. Zonder reden transporteren van goederen; 

6. Groepen mensen die voor een activiteit stroomafwaarts staan te wachten; 

7. Goederen en diensten die niet voldoen aan de behoeften van de klant. 
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Het derde principe van lean thinking is het creeren van een gesmeerd lopend proces (zorgpad) [Womack & 
Jones, 2003]. Hierbij is het belangrijk om de patient van het begin tot het einde te volgen en te zorgen dat 
hij of zij geen last heeft van traditionele grenzen binnen de organisatie, zoals afdelingsgrenzen die tot lange 
wachttijden en communicatiefouten kunnen leiden. De volgende drie ideeen kunnen helpen om dat te 
bewerkstelligen: 

1. Pas Just-in-Time QIT) toe in de gezondheidszorg door de capaciteit aan te passen aan de vraag naar 
zorg [Kollberg et al. 2007]. 

2. Ieder product (zorgpad) zou gemanaged moeten worden door een multi-disciplinair team, zodat 
een integraal beeld gevormd kan worden over de waardeketen en hoe daarvan de doorlooptijd in
gekort kan worden. 

3. Maak informatie inzichtelijk en transparant voor iedereen, zodat mensen meer gemotiveerd raken 
om de processen te verbeteren. 

Met het vierde principe van lean thinking wordt bedoeld dat men stroomopwaarts alleen diensten en goe
deren moet leveren als de klant er stroomafwaarts om vraagt [Womack & Jones, 2003]. Het bedrijf laat de 
klant als het ware 'waarde' uit het bedrijf trekken (pull) in plaats van dat het bedrijf reeds ontworpen pro
ducten en diensten op de markt zet (push). 

Het laatste principe van lean thinking is het streven naar 'perfectie' [Womack & Jones, 2003]. Om perfectie 
te bereiken is het belangrijk om doelen te formuleren die aan de SMART voorwaarden voldoen ll)orr, 
2000]. SMART is een acroniem voor: specifiek, meetbaar, ambitieus/acceptabei relevant/realistisch en 
tijdsgebonden. Womack en Jones (2003) pleiten voor de implementatie van 'policy deployment' [Akao, 
1991] om er voor te zorgen dat doelen omgezet kunnen worden in hanteerbare actieplannen. Beleid en 
doelen worden hierbij van boven naar beneden vertaald naar doelen en actieplannen voor elk hierarchisch 
niveau. Deze methode wordt ook wel de cascade-aanpak genoemd, naar analogie van de manier waarop een 
waterval in kleine watervallen doorstroomt naar een volgend niveau. In Figuur 6 is te zien hoe deze casca
de-aanpak interactief (via intensieve wederzijdse communicatie) gebruikt kan worden door per hierarchisch 
niveau de missie en doelen af te leiden van hoger gelegen niveaus. 

ORGAfJISATlf MISSIE 

AfOHlllGSMISSIE 

ORGANISA TIE STRAT[GIE 

AFOfLINGSSTRATEGIE 

ORGAfJISATIE BELEIDSPLAtl 

AFOlLltlGSll[ LEID 

Figuur 6: Relatie organisatie- en afdelingscascade (Walburg, 1997] 
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Een andere belangrijke stap in het bereiken van 'zero defects' is het gebruik van Statistische Proces Contro
le (SPC) en werken met continue verbetering [Kollberg et al., 2007] . De Deming circle wordt hiervoor veel
al gehanteerd [Deming, 1982]. Een variant hiervan is te zien in Figuur 7 die hieronder wordt toegelicht. 

De twee essentiele vragen bij integrale kwaliteitszorg zijn: doen we de juiste dingen? En doen we de juiste dingen 
goed? [Neely et al., 1995]. De eerste vraag heeft betrekking op de effectiviteit welke is afgeleid van de kern
waarden van de patient en de tweede vraag heeft betrekking op de efficientie en weerspiegelt de behoefte 
van de organisatie om te continu te verbeteren. Rond deze twee vragen zijn twee regelkringen te plaatsen, 
zoals te zien is in Figuur 7. De eerste stap bij het doorlopen van beide regelkringen is het uitvoeren van 
een marktorientatie, vervolgens maakt men op basis daarvan een strategische keuze en een ontwerp van het 
dienstenpakket, de daarbij horende organisatiestructuur en de omvang en aard van de materiele middelen. 
Hierbij hoort ook een ontwerp van de omvang, stijl en vaardigheden van personeel en leiding. Dit leidt 
clan tot een beleidsplan met daaraan gekoppeld een activiteitenplan. Daarin worden de resultaten van de 
voorgaande stappen vastgelegd. In het plan worden prioriteiten gesteld waaraan de volgorde en de timing 
van de activiteiten worden verbonden. Op basis van het activiteitenplan kan een contract worden gesloten. 
Deze verbinding moet stimulerend werken. Men mag niet riicksichtslos op resultaten worden afgerekend, 
omdat in IKZ fouten gemaakt mogen worden, zolang men er maar van leert [Kraft, 1999]. Door steeds 
opnieuw deze regelkring te doolopen blijft men toetsen of men nog steeds de juiste dingen doet [Bonhof, 
1994]. 

Strategische 
keuze 

I\•Iarktorientatie 

Doen wij de 
juiste dingen? 

Ontwerp 

Plan 

Levering 

Doenwij de 
juiste dingen 

goed? 

Verbeteractie 

Figuur 7: Twee essentiele vragen [Bonhof, 1994] 

Toetsen 

Op het moment dat men overtuigd is dat de juiste dingen worden gedaan en zijn vastgelegd in een (be
leids-)plan, clan kan men overstappen naar de tweede regelkring die toetst of de juiste dingen ook op de 
juiste manier worden gedaan. Als eerste wordt clan gekeken naar de daadwerkelijke levering van de dienst. 
De dienstverlening wordt clan op verschillende aspecten getoetst, waarvoor diverse methoden en technie
ken beschikbaar zijn, zoals observaties, evaluaties, enquetes, steekproeven, etc. Meestal leiden deze toetsen 
tot een verbeteractie. Hierbij wordt een vijf-stappen-methodiek gebruikt, een probleemoplossingsmethodiek 
die medewerkers in staat moet stellen verbeteringsmogelijkheden op te sporen en verbeteringacties uit te 
voeren: 

1. nauwkeurig omschrijven van het probleem 

2. verzamelen van feiten en het overzichtelijk maken daarvan 

3. analyseren van de verzamelde informatie en het trekken van conclusies daaruit 

4. opsporen van verbeteroplossingen 

5. invoeren van gekozen oplossing 
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Ook deze tweede cirkel moet continu doorlopen warden [Bonhof, 1994]. Onderzoeken, registraties en 
evaluaties moeten routine warden en idealiter wordt de lat steeds hoger gelegd [Kraft, 1999]. Om boven
staande te bewerkstelligen is de bewustwording van het management erg belangrijk. Vervolgens moet de 
kwaliteitsfilosofie doordringen tot op de werkvloer [Bonhof, 1994]. Daarbij zal moeten warden gecommu
niceerd over het belang en de praktische waarde van kwaliteitszorg voor de professionals in het dagelijkse 
werk [Bannink & Bont, 1995]. Het management moet (top-down) de benodigde middelen ter beschikking 
stellen en vooral de motivatie mobiliseren, om (bottom-up) kwaliteitsverbeteringen tot stand te laten ko
men [Bonhof, 1994]. Bij die benodigde middelen hoort ook een goede informatievoorziening. Bij kwali
teitsverbeteracties blijkt het nogal eens lastig te zijn gebruik te maken van informatie uit de ziekenhuisin
formatiesystemen [Bannink & Bont, 1995]. Ook voorlichting aan management en medewerkers, introduc
tieprogramma's, workshops en trainingen zijn erg belangrijk [Bonhof, 1994]. 

Om IKZ volledig te verankeren in de organisatie is een combinatie van vier elementen noodzakelijk: top-
down/bottom up versus structuur/ cultuur (zie Tabel 8 in Bijlage I). De Amphia methode voor procesbe
schrijving en procesherontwerp is een voorbeeld van een methode die top-down is opgelegd om structuur 
te creeren in het bottom-up beschrijven van de zorgpaden. 

In IKZ mogen zoals gezegd fouten gemaakt warden, zolang men er maar van leert. In de meeste zorginstel
lingen ligt het echter niet in de aard van de cultuur dat men open is over gemaakte fouten. De energie is 
vooral gericht op het achteraf zo goed mogelijk oplossen en corrigeren van fouten [Oostenburg & Zuur
bier, 1998]. Het bewerkstelligen van de cultuurverandering die leidt tot open werken aan continue verbete
ring en het leren van fouten is daardoor lastiger. Dit komt ook door het interne referentiekader van de 
beroepsgroep en de autonomie van de professional [Bannink & Bont, 1995]. Hiermee wordt bedoeld dat 
men weinig kijkt naar andere branches en dat het ziekenhuismanagement weinig invloed kan uitoefenen 
op de professionals vanwege hun positie buiten de lijnorganisatie. Er zijn nog een aantal duidelijke ver
schillen tussen de IKZ filosofie en de uitgangspunten in de ziekenhuissector. Ondanks alle onderzoeken 
naar de kemwaarden van patienten blijkt er nog steeds een kloof te bestaan tussen de geleverde zorg de 
gevraagde zorg [Corrigan et al., 2001]. De kloof tussen de IKZ filosofie en de stand van zaken in de he
dendaagse ziekenhuispraktijk is weergegeven in Tabel 9 in Bijlage I. Corrigan et al. (2001) geven zes her
ontwerpregels waaraan gewerkt moet warden om de kloof te dichten: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Herontwerpen zorgprocessen 

Effectief IT gebruik 

Kennis- en vaardighedenmanagement 

Ontwikkelen van effectieve teams 

Coordinatie van zorg 

Gebruik prestatie- en resultaatmetingen voor continue kwaliteitsverbetering en verantwoordelijk-
heid 

Ook in deze herontwerpregels uit het rapport 'Crossing the Quality Chasm' van Corrigan et al. (2001) zien 
we overlap met IKZ en lean thinking. Aspecten die steeds terugkomen zijn: procesgericht (en dus klantge
richt) werken, effectieve (multidisciplinaire) teams, streven naar perfectie (middels prestatiemeeting en 
feedback) en integrale aanpak (coordinatie). Om dit allemaal mogelijk te maken moet er een flinke stap 
warden gezet op IT gebied wat ook expliciet wordt genoemd in bovenstaand lijstje. 

Een centrale vraag die men zich zou moeten stellen wanneer je evalueert of je de juiste range van therapie
en aanbiedt is: voelt iedere patient zich na een bezoek aan onze instelling beter? lf'rampton et al., 2003]. 
Porter en Teisberg (2006) gaan hier in mee door te stellen dat men competitie zou moeten richten op re
sultaten; toegevoegde waarde voor patienten. Het resultaat dater toe doet (waarop men zou moeten con
curreren) is het resultaat per medische conditie gedeeld door de kosten die men maakt om dat resultaat te 
bereiken. Waarde in de gezondheidszorg is het gezondheidsresultaat (op de lange termijn) gedeeld door de 
kosten van de behandeling(en) [Porter & Teisberg, 2006]. Om dit te bereiken onderstrepen zij het belang 
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van het meten en rapporteren van klinische resultaten, zodat patienten goed geinformeerd warden en in 
staat warden gesteld warden om een afgewogen keuze te kunnen maken voor een behandeling en instel
ling. Zij stellen bovendien dat het leveren van goede kwaliteit zorg minder kost clan slechte, omdat de 
diagnoses accurater zijn, er minder verkeerde behandelingen gegeven warden, minder vaak complicaties 
optreden, sneller herstel plaatsvindt, minder invasieve technieken gebruikt hoeven te warden, en er minder 
behoefte ontstaat om iiberhaupt een behandeling te starten. 

Porter en Teisberg (2006) noemen onderstaande principes om te komen tot competitie die is gebaseerd op 
toegevoegde waarde: 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

De focus moet liggen op de toegevoegde waarde voor patienten, niet slechts op het verminderen 
van kosten; 

Competitie moet gebaseerd zijn op resultaten; 

Competitie moet zich toespitsten op medische condities met betrekking tot het hele zorgpad; 

Hoge kwaliteit zorg zou veel minder moeten kosten; 

Toegevoegde waarde zou aangedreven moeten warden door ervaring, schaalgrootte en opgebouwde 
kennis op het niveau van medische condities; 

Competitie zou plaats moeten vinden op regionaal en nationaal niveau en niet alleen op lokaal 
niveau; 

Informatie over resultaten die competitie op toegevoegde waarde ondersteunt, zou verspreidt moe
ten warden; 

Innovaties die leiden tot een hogere toegevoegde waarde moeten beloond warden . 

Om tot een situatie te komen waar men resultaatgericht concurreert op het niveau van medische condities 
zullen de volgende stappen moeten warden gezet [Porter & Teisberg, 2006]: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Herdefinieer het bedrijf rand medische condities; 

Kies het scala en soort van diensten die men aanbiedt; 

Organiseer de zorg rand medisch gcintegreerde praktijken; 

Creeer per praktijk een eigen strategie; 

Meet resultaten, ervaring, methoden en patienteigenschappen per praktijk; 

Stap over op het in rekening brengen van het zorgpad als geheel; 

Bedrijf marketing gericht op excellentie, uniekheid en resultaten; 

Groei op regionaal en nationaal niveau op gebieden waar men sterk in is . 

4.3 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is antwoord gegeven op de eerste onderzoeksvraag: Wat is patientgerichte zorg en hoe 
verwezenlijk je dit? In paragraaf 4.1 zijn de volgende twee definities gegeven van patientgerichte zorg: 

• 

• 

"Patient-centred care is quality healthcare achieved through a partnership between informed and respected pa
tients and their families, and a coordinated healthcare team. " [Institute for Alternative Futures, 2004, p. 
10]. 

"Patient-centred care is care that is respectful of and responsive to individual patient preferences, needr and 
values, ensuring that patient values guide all clinical decisions." [Corrigan et al., 2001, p. 6] 

In paragraaf 4.2 hebben we gezien hoe men de organisatie moet aanpassen om ruimte te maken voor de 
integrale kwaliteitszorg en de daarbij behorende patientgerichte verbetercultuur. Uit voorgaande is duide
lijk geworden <lat men de zorg random patienten (en daarmee random medische aandoeningen) integraal 
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en procesgericht moet organiseren en dat men analysetechnieken zoals SPC zou moeten toepassen wil men 
inzicht krijgen in de prestaties die men levert. Bij integrale kwaliteitszorg staan twee vragen centraal welke 
zijn opgenomen in twee regelkringen, namelijk: doen we de juiste dingen en doen we de juiste dingen 
goecl? In het diagnostisch onderzoek zijn de uitgangspunten uit dit theoretisch kader als referentie gebruikt 
waartegen de huidige situatie waarin de vijf zorgpaden zich bevinden, is afgezet In het volgende hoofdstuk 
zal worden beschreven hoe het diagnostisch onderzoek is aangepakt. 
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HOOFDSTUK 5: l\IBTHODE VAN ONDERZOEK 

In dit hoofdstuk zullen de methodes en bronnen warden gepresenteerd die zijn gebruikt om antwoord te 
geven op de onderzoeksvragen 2 tot en met 7 (zie hoofdstuk 3). De resultaten van het onderzoek, <lat in de 
analysefase heeft plaatsgevonden, warden in hoofdstuk 6 getoond. In paragraaf 5.1 zijn de onderzoeksvra
gen omgezet in stellingen, die onderzocht gaan warden aan de hand van een of meerdere methodes en 
bronnen. In paragraaf 5.2 warden deze methodes en bronnen vervolgens verder toegelicht. 

5.1 Stellingen 

Op grond van de probleemstelling en met inachtneming van de theorie over patientgerichte zorg die in 
het vorige hoofdstuk aan bod is gekomen, zijn er enkele stellingen geponeerd die in de analysefase onder
zocht zijn. In Tabel 2 is een overzicht gemaakt van de stellingen die zijn onderzocht en welke methodes en 
bronnen daarvoor zijn gebruikt. Tevens is vermeld in welke paragrafen de onderzoeksmethode, de resulta
ten en de daaruit getrokken conclusies zijn beschreven. 

Tabel 2: Overzicht stellingen, methodes en bronnen 

Stelling l\1cthodcs en hronncn l "itlc" ,.., Rcsultatcn Conclusics 
mcthodc ondcrzock 

Het beleid van het Amphia ■ Een meting naar de patientgericht- § 5.2.1 § 6.1 § 7.1.1 
sluit onvoldoende aan bij heid van het ziekenhuis in de visie, 
patientgericht werken. missie, strategie en behandelfilosofie 

(quick scan). 

Na de implementatie van de ■ Analyse van zorgpaddocumenten. § 5.2.2 § 6.2 § 7.1.2 
zorgpaden is er onvoldoen-

■ Interviews met afdelingshoofden. § 5.2.3 § 6.3 
de gebruik gemaakt van 
indicatoren om de prestaties 
te borgen en te verbeteren. 
Zorgpaden zijn onvoldoen- ■ Interviews met afdelingshoofden § 5.2.3 § 6.3 § 7.1.3 
de gcimplementeerd in de 

■ Evaluatie organisatiestructuur § 5.2.4 § 6.4 
structuur van het zieken-
huis. 
Er heerst een aanbodgerich- ■ Evaluatie organisatiecultuur § 5.2.5 § 6.5 § 7.1.4 
te bedrijfscultuur. 
De Amphia methode gaat te ■ Bestudering Amphia methode aan de § 5.2.6 § 6.6 § 7.1.5 
weinig in op het belang van hand van criteria uit de literatuur. 
borging. 

Het Zorginnovatief Cen- ■ Failure Mode and Effect Analysis § 5.2.7 § 6.7 § 7.1.6 
trum functioneert niet goed. (FMEA) 

5.2 Onderzoeksmethoden en bronnen 

In deze paragraaf zullen de onderzoeksmethoden en bronnen warden toegelicht. In paragraaf 5.2.1 zal de 
quick scan aan bod komen, in paragraaf 5.2.2 zal warden beschreven welke zorgpaddocumenten zijn be
studeerd en waar die gevonden zijn, clan in paragraaf 5.2.3 wordt toegelicht hoe de interviews met de afde
lingshoofden van de vijf geselecteerde zorgpaden zijn opgezet. De evaluatie van de organisatiestructuur 
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komt aan bod in paragraaf 5.2.4. In paragraaf 5.2.5 zal toegelicht worden welke interne rapporten zijn 
bestudeerd met betrekking tot de bedrijfscultuur, de uitleg over hoe de Amphia methode onder de loep is 
genomen inzake de borging van zorgpaden staat in paragraaf 5.2.6 en tenslotte zal in paragraaf 5.2.7 de 
toelichting omtrent de Fl\.1EA aan bod komen. 

5.2.1 Quick scan 

Door middel van een zogenaamde quick scan, welke is samengesteld door het CBO [Binkhorst et al., 
2005], is een beeld ontstaan van de huidige situatie met betrekking tot de patientgerichtheid in de visie, 
missie en de behandelfilosofie van het Amphia ziekenhuis. Het geeft tevens zicht op welke gebieden en op 
welke manieren patientgerichtheid kan worden gestimuleerd. De quick scan is ingevuld door de Project
manager van het ZIC die in haar positie een goed beeld zou moeten hebben omtrent de huidige stand van 
zaken betreffende dit thema. De quick scan is dus niet gebruikt om na te gaan of verschillende mensen in 
de organisatie de huidige situatie met betrekking tot de patientgerichtheid anders inschatten. De vragenlijst 
bestaat uit 14 vragen die zijn verdeeld over vier categorieen: strategisch niveau, operationeel niveau, voor
waardenscheppend niveau en de mate van betrokkenheid van patienten bij verbeterinitiatieven. Per vraag 
kan men een van de vier antwoordmogelijkheden aanvinken, te weten: 

1. Aanwezig 

2. In ontwikkeling 

3. Niet aanwezig, wel voomemens 

4. Niet aanwezig en ook geen voomemens 

5.2.2 Analyseren van zorgpaddocumenten 

Om een indruk te krijgen over hoe men de zorgpaden heeft gedocumenteerd is de centrale harde schijf van 
het Zorginnovatief Centrum bezocht. Op basis van documenten over de zorgpaden kon later (na de inter
views met de afdelingshoofden) nagegaan worden in hoeverre de huidige situatie overeenkomt met de 
vastgelegde situatie in de documenten en op welke punten de documenten de richtlijnen hebben gevolgd 
die de Amphia methode voor procesbeschrijving en procesherontwerp geeft. De borging van het zorgpad 
hangt natuurlijk samen met het goed documenteren van het zorgpad, maar deze documenten zouden ook 
up-to-date gehouden moeten worden en toegankelijk moeten zijn voor iedereen die met het zorgpad te 
maken heeft. 

5.2.3 Interviews met afdelingshoofden 

De interviews met de vijf afdelingshoofden vormden het belangrijkste deel van het diagnostisch onderzoek 
In deze interviews had ik de gelegenheid om gerichte vragen over de borging van de zorgpaden te stellen. 
Aan de hand van de vragen wilde ik nagaan in hoeverre men in de zorgpaden gebruikte maakte van presta
tie-indicatoren waarmee men de prestatie van het zorgpad zou kunnen meten. Ook heh ik gevraagd of dat 
zij voldoende in staat waren om de prestatie van het zorgpad te bcinvloeden en waar zij verantwoording 
voor moeten afleggen. 

Als tweede wilde ik nagaan in hoeverre bij de afdelingshoofden bekend was wat de kemwaarden van hun 
patientengroep waren en of zij structureel exitgesprekken voerden om deze waarden te achterhalen. Ook 
wilde ik weten of zij in het kader van patientgericht werken recentelijk nog verbeterinitiatieven hadden 
ontplooid. 

Tevens hen ik dieper gaan graven naar de oorzaken van knelpunten als die er waren. Aansluitend heh ik 
gevraagd of die knelpunten ook de aanwezige indicatoren beinvloeden en of ze een idee hebben hoe deze 
knelpunten opgelost zouden kunnen worden. 
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Tenslotte heh ik gepolst of er actief naar innovaties wordt gezocht en hoe lang het duurt voordat zo'n 
innovatie wordt ingevoerd en welke barrieres zij clan tegenkomen. 

De exacte vragen zijn opgenomen in Bijlage L. 

5.2.4 Evaluatie organisatiestructuur 

In januari en februari 2007 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de organisatiestructuur zoals die 
functioneert sinds de fusie. Deze evaluatie is uitgevoerd door het Amphia Ziekenhuis zelf in opdracht van 
de Raad van Bestuur. Voor deze evaluatie zijn 26 personen geinterviewd en zijn 120 ingevulde vragenlijsten 
ontvangen (zie Tabel 3): 

Tabel 3: Aantal interviews en ingevulde en geretoumeerde vragenlijsten per functie 

Aantal intcrYic"·s Aantal wagcnlijstcn gcrctournccrd 11 

Raad van Bestuur 2 1 

Divisiemanager 4 4 

Medisch managers / medische staf 1 14 

Programmamanager 1 3 

Organisatorisch manager 4 9 

Hoofd stafdienst 2 5 

Afdelingshoofd / teammanager 8 74 

VAR 1 -

Ondememingsraad 3 5 

Niet bekend - 5 

Totaal 26 120 

Voor een uitgebreidere beschrijving van de onderzoeksopzet wordt verwezen naar het rapport 'Postitiebepa
ling Amphia Ziekenhuis: rapport evaluatie organisatiestructuur' (2007). De resultaten van deze evaluatie 
zullen besproken warden, waarbij zal warden ingegaan op de relevante punten. 

5.2.5 Evaluatie organisatiecultuur 

In 2006 is door een student een onderzoek uitgevoerd naar de cultuur binnen het Amphia [Palsrok, 2006]. 
Dit onderzoek heh ik gebruikt om te achterhalen of de bedrijfscultuur een van de oorzaken zou kunnen 
zijn voor het probleem. Andere bronnen die ik heh geraadpleegd zijn de evaluatie van de organisatiestruc
tuur [Amphia Ziekenhuis, 2007] waarin tevens zaken gezegd zijn over de organisatiecultuur en een presen
tatie gegeven door de Raad van Bestuur van het Amphia afgelopen november [Amphia Ziekenhuis, 2006c]. 

5.2.6 Amphia methode voor procesbeschrijving en procesherontwerp 

De Amphia methode voor procesbeschrijving en procesherontwerp is kritisch bestudeerd met betrekking 
tot de mate waarin de methode bijdraagt aan de barging van de zorgpaden. Hierbij is gebruik gemaakt van 
de resultaten uit het literatuuronderzoek (zie hoofdstuk 4). Het betreft hier dus een persoonlijke evaluatie 

11 Aantal vragenlijsten verspreidt: 206 (respons: 58%) 
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waarbij gelet is op de mate waarin de Amphia methode er in slaagt om de borgingsaspecten van de metho
de duidelijk uit te dragen. 

5.2.7 Failure Mode and Effect Analysis 

In het rapport 'Zorginnovatief Centrum Pasteurlaan: herontwerp van zorgprocessen' [Vos, 2004] is een 
plan van aanpak beschreven voor het Zorginnovatief Centrum (ZIC) (zie hoofdstuk 2). Doelstellingen van 
het ZIC, gekozen project aanpak en implementatieplan zijn aanwezig evenals een risicoanalyse volgens de 
FMEA methode. De 'Failure Mode and Effect Analysis' (FMEA) wordt veel gebruikt als instrument voor 
het opsommen van mogelijke wijzen waarop een component van een systeem (bijvoorbeeld een product) 
kan falen en de mogelijke gevolgen daarvan op het hele systeem. De methode is over het algemeen kwalita
tief van aard, hoewel er soms schattingen van faalkansen worden gegeven per wijze van falen ll,ewis, 1996]. 
In het kader van Total Quality Management (fQM) wordt FMEA breder toegepast en kan het gebruikt 
worden als instrument voor risicoanalyse voor alle systeemdelen [Devadasan et al., 2003]. Er bestaan vele 
varianten van FMEA. De variant die in het rapport van Vos (2004) is aangetroffen beschrijft voor het ZIC 
(als systeem) een aantal faalwijzen (failure modes) en per faalwijze de impact, kans, nabijheid en tegen
maatregelen. De impact, kans en nabijheid worden in deze variant van de FMEA aangeduid met een Lik
ertschaal bestaande uit vijf categorieen. De som van de scores voor de impact, kans en nabijheid geven 
normaal gesproken aan hoe hoog het risico is van de faalwijze voor het hele systeem. De kans en de nabij
heid hebben voor dit onderzoek weinig waarde meer, maar geven wel aan hoe men over de faalwijzen 
dacht bij aanvang van het ZIC. Daarom zijn ze toch opgenomen in de FMEA. 

De status per faalwijze is ingevuld door de directeur van het ZIC. Zo doende kan worden afgeleid in welke 
mate het ZIC debet is aan de achterliggende oorzaak van de probleemstelling van deze opdracht De faal
wijzen die door Vos (2004) zijn vermeld staan hieronder opgesomd: 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Onvoldoende prioriteit voor het project, zowel bij lijnmanagement als bij uitvoerende project
tearnleden; 

Te grote veranderweerstand; 

Onvoldoende analyse, te snel in een bepaalde oplossingsrichting duiken; 

Tekentafelmodel dat niet inpasbaar is in de praktijk; 

Onvoldoende afstemming met ondersteunende functies; 

Organisatiestructuur onvoldoende afgestemd op procesorganisatie; 

Onvoldoende middelen voor investeringen in de zorginnovatieve logistiek, techniek en opleiding; 

Onvoldoende afstemming tussen verschillende processtromen, suboptimalisatie; 

Onvoldoende afstemming met andere projecten; 

Onvoldoende afstemming van processen tussen locaties . 

In het volgende hoofdstuk zullen de resultaten van de onderzoeken worden besproken. Daarna zal in 
hoofdstuk 7 per stelling worden bekeken of deze aangenomen of verworpen kan worden. 
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HOOFDSTUK 6: RESULTATEN 

In dit hoofdstuk zullen beknopt de resultaten worden weergegeven van de onderzoeken die zijn gedaan in 
de analyse fase van het afstudeerproject. Hierbij zal dezelfde volgorde worden gehanteerd als in paragraaf 
5.2. Dus in paragraaf 6.1 de resultaten van de quick scan, in paragraaf 6.2 de resultaten uit de analyse van 
de zorgpaddocumenten, in paragraaf 6.3 de resultaten van de interviews met de vijf afdelingshoofden, in 
paragraaf 6.4 de resultaten van de evaluatie van de organisatiestructuur, de resultaten van de interne rap
porten over de bedrijfscultuur in paragraaf 6.5, in paragraaf 6.6 de resultaten van de analyse van de Amp
hia methode, en tenslotte de resultaten van de FMEA van het ZIC in paragraaf 6.7. 

6.1 Resultaten quick scan 

De resultaten van de quick scan waren als volgt: 

l. De directie heeft duidelijk de wens uitgesproken om meer aandacht te geven aan patientgericht
heid. ➔ aanwezig 

2. Patientgerichtheid is een belangrijk aandachtspunt in de strategische plannen van het ziekenhuis. 
➔ aanwezig 

3. Er zijn in de visie en missie van het ziekenhuis uitspraken/beloftes opgenomen over patientgerich
te zorg. ➔ aanwezig 

4. De patientenraad is een serieuze gesprekspartner bij het nemen van strategische beslissingen. ➔ 
aanwezig 

5. De patientenraad heeft de mogelijkheid onderwerpen te agenderen voor de RvB/afdeling. ➔ aan
wezig 

6. Patienten( organisaties) zijn betrokken bij de inrichting en/ of (nieuw-)bouw van ( delen van) het zie
kenhuis. ➔ niet aanwezig, wel voomemens 

7. Patientgerichtheid is een aspect dat onderdeel uitmaakt van de planning- en controlcyclus in het 
ziekenhuis. ➔ aanwezig 

8. Er zijn strategische indicatoren benoemd op het gebied van patientgerichtheid ➔ in ontwikke
ling 

9. Er worden metingen verricht naar de mate van patientgerichtheid. ➔ in ontwikkeling 

10. In de jaarplannen van de afdelingen zijn doelen opgenomen waarin de patient centraal staat. ➔ 
aanwezig 

11. Er wordt in j aarverslagen ( cen traal en decen traal) veran twoording afgelegd over de manier waarop 
patienten worden betrokken bij strategie, beleid en projecten. ➔ aanwezig 

12. De organisatie rapporteert wat de resultaten zijn van betrokkenheid van patienten. ➔ in ontwik
keling 

13. Het strategisch management heeft regelmatig zelf gesprekken met patienten. ➔ in ontwikkeling 

14. Er is bij de directie bekend wat patienten sterk waarderen in het ziekenhuis en aan welke verande
ringen ze behoefte hebben. ➔ in ontwikkeling 

Uit deze resultaten komt duidelijk naar voren dat het beleid ten aanzien van patientgerichte zorg er is, 
maar dat men nog bezig is om dit in de praktijk te brengen. Er wordt nog weinig gemeten en gerappor
teerd bijvoorbeeld, waardoor het lastig is om de organisatie gericht en tijdig te sturen. 
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6.2 Resultaten analyse zorgpaddocumenten 

Aile docurnenten die te maken hebben met de zorgpaden staan op een gedeelde harde schijf. Per zorgpad is 
daar een map aangemaakt met de volgende submappen: businessplan, correspondentie, evaluatie, imple
mentatieplan, indicatoren, knelpunten, patientenenquete, procesbeschrijYing, simulatiegegevens,_en_versla
gen en actielijsten. Deze indeling heeft duidelijk te maken met de verschillende stappen uit de Amphia 
methode voor procesbeschrijving en procesherontwerp. Interessant is om na te gaan welke indicatoren zijn 
opgesteld bij het ontwerpen van de zorgpaden. De indicatoren die gevonden zijn op de ZIC schijf staan 
per zorgpad in Bijlage J. Bij de zorgpaden cataracten en ESWL zijn er geen documenten aangetroffen met 
indicatoren. Uit de interviews is gebleken dat die er wel degelijk zijn. De meeste zijn ZIC indicatoren en 
warden projectbreed gemeten (ook voor de andere zorgpaden). Deze 'algemene indicatoren' zijn opgeno
men in Bijlage K Wat opvalt bij de ZIC indicatoren is dat ze niet per zorgpad warden bijgehouden, maar 
per specialisme. 

Wat verder opvalt is dat er alleen bij het zorgpad sluders & buisjes normen zijn opgesteld voor de indica
toren en dat er een nulmeting is uitgevoerd en bij de andere zorgpaden niet Natuurlijk gelden voor de 
toegangstijd en de wachttijd de nationaal vastgestelde Treeknormen12

• 

In de Amphia methode voor procesbeschrijving en procesherontwerp moet voor stap 2 een uitgebreide 
businesscase warden opgesteld. Het format voor deze businesscase is als bijlage aan de Amphia methode 
toegevoegd. Uit de docurnenten die ik heb gevonden in de map 'businessplan' blijkt dat men destijds geen 
gebruik heeft gemaakt van het format zoals deze is opgenomen in de Amphia methode. In plaats daarvan 
heeft men een 'standaard businessplan voor het Amphia Ziekenhuis' gebruikt. Het grate verschil is dat in 
dit standaard businessplan er minder diep wordt ingegaan op het opstellen van doelstellingen (volgens 
SMART voorwaarden) en vanuit verschillende perspectieven (patient, ziekenhuis, medisch specialist, me
dewerkers, financiers en overig). Later in het project zou blijken dat de Amphia methode destijds nog niet 
bestond en dat men daarom dus van andere instrumenten gebruik heeft moeten maken. 

Tevens vond ik het op de ZIC schijf onduidelijk van welk document men uitging, omdat alle versies door 
elkaar staan. Knelpuntenlijstjes van jaren geleden staan er nog tussen terwijl die knelpunten waarschijnlijk 
al lang zijn opgelost. 

6.3 Resultaten interviews met afdelingshoofden 

Uit de interviews is veel informatie gekomen over de vijf zorgpaden. De vragen en de beknopte antwoor
den staan in Bijlage L. Hieronder zijn opvallende punten gegroepeerd op een rijtje gezet. 

• Indicatoren/ metingen 

o De zogenaamde ZIC indicatoren warden gemeten per specialisme en niet per zorgpad Uit
zondering hierop vormen de wachttijden die men kan opvragen vanaf de website, maar deze 
wachttijd is meestal niet nauwkeurig, omdat deze gemiddeld wordt over alle locaties. In Bijla
ge K treft u voor het afgelopen jaar per indicator de scores aan. 

o Meetresultaten van indicatoren zoals 'productie' en 'eerste administratieve consult' (EAq 
warden alleen per specialisme gepresenteerd en zijn geaggregeerd over alle locaties. 

o Niet voor alle opgestelde indicatoren gelden normen 

o Bij vier van de vijf zorgpaden warden niet structured exitgesprekken gehouden13
. 

o Niet alle indicatoren die zijn opgesteld warden ook daadwerkelijk bijgehouden. 

12 De T reeknorm voor respectievelijk de toegangstijd en wachttijd is 4 weken en 6 weken. 

13 Vanaf januari 2007 zou hiermee begonnen worden. 
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■ 

■ 

o Prestatie-indicatoren die daadwerkelijk bijgehouden worden zijn vooral gericht op tijdigheid, 
omdat deze het gemakkelijkste te meten zijn. 

o De kostprijs per zorgpad is niet in kaart gebracht. 

o De werkelijke kosten per patient kan niet worden achterhaald. 

Implementatie zorgpaden in structuur ziekenhuisorganisatie 

o Management informatie ontbreekt of wordt pas na twee maanden ontvangen. Het IKZ model 
geeft aan dat het management (top-down) de benodigde middelen ter beschikking moet stellen 
en vooral de motivatie mobiliseren, om (bottom-up) kwaliteitsverbeteringen tot stand te laten 
komen [Bonhof, 1994]. Bij die benodigde middelen hoort ook een goede informatievoorzie
ning. Bij kwaliteitsverbeteracties blijkt het nogal eens lastig te zijn gebruik te maken van in
formatie uit de ziekenhuisinformatiesystemen [Bannink & Bont, 1995]. 

o Zorgpadverantwoordelijken kunnen niet op resultaat sturen, want ten eerste ontbreken de in
dicatoren en ten tweede zijn de specialisten verantwoordelijk voor het resultaat. 

o Bij het invoeren van veranderingen loopt men tegen de barriere aan van de grote maatschap
pen (iedereen moet gehoord worden), waardoor vernieuwing erg lang kan duren. Hierdoor 
neemt de motivatie om te verbeteren snel af. 

o Specialisten houden zich niet aan een standaard manier van werken en zijn niet gevoelig voor 
het opstellen van een standaard, omdat zij daarmee beperkt worden in hun professionele au
tonomie. 

o Verantwoordelijkheden met betrekking tot het zorgpad zijn soms onduidelijk. 

o Afdelingshoofden hoeven alleen verantwoording af te leggen voor de productie. 

Algemeen 

o Het verloren taken van patientendossiers is een groot probleem. Volgend jaar wordt gestart 
met het invoeren van het Elektronisch Patienten Dossier [Amphia Ziekenhuis, 20066] 

6.4 Resultaten evaluatie organisatiestructuur 

Uit de resultaten van de evaluatie van de organisatiestructuur kwamen met betrekking tot mijn onder
zoeksgebied de volgende aandachtspuntenpunten naar voren [Amphia Ziekenhuis, 2007]: 

Programmamanagement: 

■ 

■ 

■ 

■ 

Efficiency organisatie niet toegenomen door zorgstromen; 

Toegevoegde waarde programmamanagement onzichtbaar; 

Programmamanagement heeft niet effectief bijgedragen aan verbeterde zorglogistiek; 

Dubbele opdracht programmamanagers niet realistisch; 

• Acceptatie rol programmamanagers vanuit divisies gering. 

Managementinformatie: 

■ 

■ 

Managementinformatie is beneden niveau; 

Er is onvoldoende inzicht in kosten/baten. 

Aansturing: 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Focus in strategie wordt gemist; 

Integraal management niet volledig doorgevoerd; 

Beperkte betrokkenheid medici bij organisatie; 

Weinig chemie tussen 1 e en 2e echelon; 

2e echelon onvoldoende slagvaardig. 
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Naar aanleiding van bovenstaande punten wordt in het rapport clan ook onder andere aanbevolen om het 
programmamanagement in de huidige vorm te beeindigen. Verder wordt er aangedrongen op een verdere 
implementatie van integraal management (meer verantwoordelijkheden lager in de organisatie), het maken 
van resultaatafspraken en bevorderen van ondernemerschap. 

6.5 Resultaten evaluatie organisatiecultuur 

Met betrekking tot de organisatiecultuur moet in acht worden genomen dat aan de ene kant het Amphia 
recentelijk is gefuseerd is en aan de andere kant er nieuwe uitgangspunten gelden, namelijk marktwerking 
en daaruit voortvloeiend vraaggericht werken. Er wordt dus veel aanpassingsvermogen gevraagd van de 
medewerkers. In een reguliere organisatiestructuur duurt een cultuurverandering vaak al erg lang, maar in 
een ziekenhuis bestaat er een factor die het nog eens extra moeilijk maakt, namelijk maatschappen. Deze 
maatschapen kunnen gezien worden als afzonderlijke ondernerningen, waardoor het uitzonderlijk moeilijk 
wordt om een gezamenlijke cultuur te ontwikkelen. 

In het rapport over de evaluatie van de organisatiestructuur bleek dat 63% van de ondervraagden vond dat 
het Amphia geen structuurprobleem heeft maar juist een cultuurprobleem [Amphia Ziekenhuis, 2007). Ik 
citeer: 'Vit bet onderzoek blfjkt dat men bet beste voor heejt met bet Amphia. De betrokkenheid is groot en er wordt 
hard gewerkt. Het leveren van 'goede patiifntenzorg' is ons bestaansrecht, daar is bfjna iedereen bet over eens. In de 
praktfjk blijkt echter dat we daar niet altijd naar handelen. Befj bet leveren van goede patiifntenzorg zjjn onderne
merschap en klantgerichtheid belangrijke begrippen. De attitude is helaas niet overal in bet .Amphia er op gericht. De 
befegening van patie"nten in termen van vriendeliJkheid en klantgerichtheid zijn verbeterpunten. Voom zijn we binnen 
bet Amphia erg veel gericht op bet eigen organisatieonderdeel en te weinig samen gericht op de patiifnt. De 'company 
spirit' en bet besef van samen dingen doen voor de patiifnt moeten nog verder ontwikkeld worden. Hierby· is bet van 
belang dat de onderlinge samenwerking word! verbeterd 

De basis moet versterkt worden, zegt een aantal respondenten in de vragenlijst. Met de basis word! in dit geval be
doeld· een open cultuur creifren waarbij feedback geven en krijgen een normaal fenomeen is. Tevens vindt men bet 
belangrijk dat men zj,ch houdt aan de afspraken die gemaakt worden. Ben aantal respondenten geejt aan dat ze een 
lerende cultuur en vertrouwen missen. Amphia wordt niet gezj,en als een organisatie die stimuleert om voortdurend te 
leren en waarin Jouten maken mogelijk is. Ook word! gewenst gedrag niet beloond Nie! in woorden en ook niet in 
financiiile zj,n. Er zjjn geen financiiile uitdagingen of voe/bare financiiile consequenties by· (niet) goed functioneren." 
[Amphia Ziekenhuis, 2007, p.12] 

In een recent rapport van een afstudeerproject dat is uitgevoerd binnen het Amphia Ziekenhuis met be
trekking tot de bedrijfscultuur wordt verder nog geconcludeerd dat er in het Amphia onder andere sprake 
is van een 'eilandjescultuur' wat duidt op een aanbodgerichte organisatie. Tevens is er een gebrek aan trans
parantie wat tot uiting komt in een gebrekkige onderlinge communicatie [Palsrok, 2006]. Door deze ge
brekkige communicatie wordt het belang van patientgericht verbeteren aan de ene kant niet voldoende 
overgebracht, wat kan leiden tot een passieve houding, en aan de andere kant wordt er weinig samenge
werkt (eilandjescultuur) waardoor het wiel telk.ens weer opnieuw moet worden uitgevonden. 

In een presentatie die door de Raad van Bestuur is opgesteld, genaamd 'operatie K3: naar en concurrerend 
Amphia Ziekenhuis' [Amphia Ziekenhuis, 2006c], worden de resultaten van de achterbanraadpleging ge
toond en worden er verbetervoorstellen gedaan. Uit de achterbanraadpleging die op 5 en 10 oktober 2006 
is uitgevoerd door de Ondernemingsraad kwamen de volgende pun ten naar voren: 

• 
• 
• 
• 
• 

Hokjesdenken met betrekking tot budget; 

Kwaliteit van zorg onder druk/werkdruk; 

Dalende productie; 

Onrust onder medewerkers; 

Communicatie onvoldoende . 
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Naar aanleiding van bovenstaande punten is er een projectorganisatie gemaakt die gaat werken om onder
staande verbeterpunten waar te maken: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Focus op klant, kosten en kwaliteit 

Denken in terrnen van markt en concurrentievoordeel 

Slagvaardiger en resultaatgerichter optreden 

Kwaliteitssysteem beter ontwikkelen 

Controlsystemen opzetten 

Norrnen en waarden verspreiden 

Effectief samenwerken 

• Cultuur creeren van feedback geven en ontvangen 

Enkele initiatieven zijn ontplooid om de cultuuromslag te bewerkstelligen, zoals het Ki©k programma dat 
ontwikkeld is speciaal voor facilitaire medewerkers [Lucieer et al, 2006]. Ki©k staat voor: 

• 
• 
• 
• 

Kies je houding 

lnspireer 

©reeer 

Maak het Leuk 

''Doe/ van het Kl©K ontwikkelprogramma is met name medewerkers te 'raken' in hun overtuigingen ten aanzjen 
van gastvrijheid en hen op deze wfjze bewust te maken van de eigen houding en het eigen gedrag met betrekking tot 
gastvrijheid" [Lucieer et al., 2006, p. 4]. In het Ki©k programma wordt duidelijk het belang benadrukt die 
medewerkers hebben ten aanzien van het slagen van patientgerichte zorg. Er is echter momenteel te weinig 
budget om dit programma uit te voeren en te verspreiden naar andere organisatiedelen. 

6.6 Resultaten analyse Amphia methode 

In deze paragraaf worden de resultaten gepresenteerd van de evaluatie van de Amphia methode. Overal het 
algemeen is de Amphia methode een zeer goed initiatief en past het helemaal binnen het concept van inte
grale kwaliteitszorg. Zorgprocessen worden met behulp van de Amphia methode namelijk (her-)ontworpen 
volgens de PDCA cyclus van Deming vanuit het perspectief van de patient. Bovendien worden de zorgpa
den door de betrokken werknemers zelf ontworpen waardoor er meer betrokkenheid ontstaat bij de kwali
teitszorg, maar ook meer coordinatie tussen functies, want zorgpaden gaan dwars door functionele afde
lingen heen. De Amphia methode is te kenmerken als een sociotechnische benadering voor het creeren en 
herontwerpen van zorgpaden en vorrnt daarmee een alternatief voor de traditionele ISO14 georienteerde 
benadering (zie Bijlage R voor een vergelijking). Een sociotechnische benadering is te karakteriseren als 
bottom-up, incremented, IT gefaciliteerd en maakt gebruik van indicatoren [Harteloh, 2003]. Het doel van 
een dergelijke aanpak is om integrale kwaliteitszorg te borgen in de medische praktijk en om het betekenis 
te geven voor de direct betrokkenen (patienten, zorgverleners, professionals). Ondanks dat deze methode 
volledig lijkt aan te sluiten bij integrale kwaliteitszorg zijn voor een tweetal stappen van de Amphia me
thode verbeterpunten gevonden die hieronder worden toegelicht. 

6.6.1 Stap 2: Projectvoorstel met uitgebreide business case 

In stap 2 van de Amphia methode moet een projectvoorstel gemaakt worden met een uitgebreide business 
case. In het format dat in de businesscase wordt gehanteerd voor het opstellen van de doelen van het zorg
pad wordt er geen koppeling gemaakt met de doelstellingen van de divisies en functionele afdelingen. Doe
len zouden trapsgewijs moeten worden vertaald naar lager gelegen doelen, zoals in Figuur 8 te zien is (zie 

14 ISO staat voor International Organisation for Standardisation 
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ook hoofdstuk 4) [Akao, 1991; Walburg, 1997; Kallberg et al., 2007]. In het format zou men de horizonta
le (proces gerichte) doelen en de verticale (functioneel gerichte) doelen moeten integreren. Door op deze 
manier de doelen op te stellen selecteer je gelijk die doelen die elkaar overlappen waardoor je minder indi
catoren overhoudt (hierover meer in hoofdstuk 8). Wat wel heel goed is, is dat er gebruik gemaakt wordt 
van verschillende perspectieven en per perspectief er een set van resultaatgebieden wordt gehanteerd waar
door voorkomen wordt dat doelen te eenzijdig worden opgesteld. 

Performance management from top to bottom 

Mission and purpose 

The company's goals and 
measures 

Divisional or departmental goals 

----------------------------------------
The key result areas 

Unit goals and measures 

------------------------------------------------------
Yardsticks of measurement 

Individual targets 
Personal objectives 

-------- --- ------------------------------------------------ ------- -- ---
Regular evaluation 

Figuur 8: Trapsgewijze doelen [Moores, 1994) 

In het business case format wordt de verwerking van het SMART concept gemist. In paragraaf 2.3 van de 
bijlage van de Amphia methode wordt het belang van het hanteren van de SMART voorwaarden wel aan
gehaald, maar het komt onvoldoende tot uiting in het business case format. 

6.6.2 Stap 4: Bepalen indicatoren en opstellen meetplan 

'Om te laten zjen in hoeverre de doelstellingen uit het prqjectvoorstel gerealiseerd worden, is het belangrzjk om indica
toren te benoemen': zo staat in stap 4 van de Amphia methode [Amphia Ziekenhuis, 2006a, p. 8]. Vervolgens 
warden enkele voorbeelden gegeven van mogelijke indicatoren. Er wordt geen methode aangereikt om 
goede indicatoren op te stellen bij de doelstellingen. Er is wel een format voor een meetplan aanwezig in 
de bijlage. Aangeraden wordt om een nulmeting te laten plaatsvinden aan de hand waarvan de toekomstige 
situatie vergeleken kan worden met de huidige situatie. 

Wat ik mis is een format voor indicatoren dat aansluit bij het format dat gebruikt wordt voor het opstel
len van de doelen. Hierin zou tot uiting moeten komen welke doelen zowel in verticale (vanuit de divisie) 
als in horizontale (vanuit het programma) zin belangrijk zijn om te meten. Deze indicatoren zouden clan 
prioriteit moeten krijgen. 
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6.7 Resultaten Failure Mode and Effect Analysis 

De resultaten van de Failure Mode and E ffect Analysis die is uitgevoerd voor het ZIC zijn terug te vinden 
in onderstaande tabel. 

Tabd 4: FMEA Zorginnovatief Ceotrum 

Faalwijzc lmpact1
i Kans 

Onvoldoende prioriteit 5: Geen voortgang 4 
voor dit project, zowel doordat betrok-
bij lijnmanagement als kenen onvol-
bij uitvoerende project- doende tijd kun-
teamleden nen of willen vrij 

maken. 

Te grote veranderweer- 5 3 
stand 

Onvoldoende analyse, 4 3 
te snel in een bepaalde 
oplossingsrichting 
duiken 

Tekentafelmodel dat 4 3 
niet inpasbaar is in de 
praktijk, 

Onvoldoende afstem- 4 3 
ming met ondersteu-
nende functies 

Organisatiestructuur 4 3 
onvoldoende afgestemd 
op procesorganisatie 

15 Impact: 1 ➔ zeer beperkt, oplopend tot 5 ➔ zeer grote impact 

16 Kans: 1 ➔ klein, oplopend tot 5 ➔ zeer groot 

I<, Nahijhcid l" 

4 

2 

5 

4 

3 

2 

17 Nabijheid: 1 ➔ binoeo eeo maand, tot 5 ➔ na afloop van bet project 

Tcgcnma.1trcgclcn 

Expliciete priorite-
ring door hoogste 
echelons met dit 
project in de cate-
gorie noodzakelijk. 

Eenduidige com-
municatie vanuit 
project en lijn 
m .b.t. doelen pro-
ject 

V asthouden aan 
Systematische ana-
lyse aanpak 

Goede vertaling 
maken naar reele 
toekomstige situatie 
samen met direct 
betrokkenen 

V ertegenwoordigers 
ondersteunende 
functies nauw bij 
het project betrek-
ken 

In latere fase pro-
cesorientatie verta-
len in consequenties 
voor organisatie-

18 Status: groen (faalwijze doet zich niet voor), oranje ( kans faalwijze neemt toe) en rood (faalwijze treedt op) 

Eindrapport 

Status 1
' 

1 a,e • ts 

pnrna , ( r 
lope 1, 11°,ur 

uit\ \l<.'flll 

!S 111( t ht 
lP"rn,11 

I. kt. 

Topmana-
gement 
(RvB) niet 
genoeg 
betrokken 
➔ impact 
op specia-
listen. 

Gaat retie-
lijk. c;cen 
oYcrzicht 
nJor allc 
ZIC /.Org-
paden. 

Invoering is 
te optimis-
tisch ge-
weest. 

Geen pro-
blccm 

Organisa-
tiestructuur 
is inder-
daad niet 
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structuur afgestemd 
op proces-
organisatie. 

Onvoldoende midde- 4 4 4 Vaststellen beschik- _;\Ileen in 
len voor investeringen baar investerings- eerste jaar 
in zorginnovatieve budget geregeld, 
logistiek, techniek en daarna niet 
op lei ding 1neer. 

Onvoldoende afstem- 3 3 3 Cen trale toetsing ~iet echt 
ming tussen verschil- procesherontwerpen een pro-
lende processtromen, binnen projectteam bleem. 
suboptimalisatie 

Onvoldoende afstem- 3 3 4 Vorm van pro- Program-
ming met andere pro- grammamanage- mamana-
jecten ment invoeren gement is 

ingeYoerd. 

Onvoldoende afstem- 3 4 3 Binnen DKSE- f larmonisc-
ming van processen project harmonisa- rrng DKSI~ 
tussen locaties tie afdwingen met makkc 

lqk. 

Zoals te zien is in bovenstaande tabel treedt viermaal een faalwijze op, driemaal is er een risico voor het 
optreden van een faalwijze en driemaal treedt een faalwijze niet op. Van de meeste faalwijzen die optreden 
is de impact tevens groot tot zeer groot De kans en de nabijheid hebben hier weinig betekenis meer. De 
status is namelijk bekend. In paragraaf 7.1.6 wordt ingegaan op de betekenis van deze risicoanalyse. 
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HOOFDSTUK 7: DISCUSSIE 

In dit hoofdstuk zullen de in hoofdstuk 6 getoonde resultaten van het diagnostisch onderzoek worden 
besproken en zullen de stellingen die zijn opgesteld in hoofdstuk 5 worden aangenomen of verworpen 
(paragraaf 7.1). Op basis hiervan zal er een conclusie gegeven worden in paragraaf 7.2, gevolgd door een 

discussie over een mogelijke oplossingsrichting in paragraaf 7.3. 

7 .1 Bespreking resultaten diagnostisch onderzoek 

In deze paragraaf zal per stelling een bespreking plaatsvinden op basis van de resultaten uit het diagnos
tisch onderzoek. Tevens zal daarbij worden vermeld of de stelling kan worden aangenomen of verworpen. 

7.1.1 Aansluiting beleid Amphia Ziekenhuis 

De stelling die onderzocht werd door middel van de quick scan luidde als volgt: Het beleid van het A.mphia 
sluit niet aan bij patiil"ntgericht werken. 8 van de 14 vragen kon beantwoord worden met 'aanwezig' en 5 vra
gen met 'in ontwikkeling'. Geconcludeerd kan worden dat het ziekenhuisbeleid aansluit bij patientgericht 
werken en kan de stelling dus worden verworpen. Interessant is dat het ziekenhuis met betrekking tot re
sultaatmetingen en rapportages nog veel werk moet verzetten. Ook worden patienten nog niet betrokken 
bij de inrichting van het ziekenhuis of andere grote projecten. Een vraag die nog open blijft, is of het zie
kenhuisbestuur ook voldoende budget beschikbaar heeft gesteld voor de uitvoering van dit beleid. 

7 .1.2 Gebruik van indicatoren 

De tweede stelling luidde: Na de implementatie van de zorgpaden is er onvoldoende gebruikgemaakt van indicato
ren om de prestaties te borgen en te verbeteren. Voor het onderzoeken van deze stelling is onderzocht wat er 
gearchiveerd is over indicatoren in de zorgpaddocumenten en zijn er vijf interviews met de verantwoorde
lijke afdelingshoofden gehouden. 

Uit het onderzoek van de zorgpaddocumenten blijkt dat de indicatoren van twee van de vijf zorgpaden 
niet vermeld staan in de map 'indicatoren' op de ZIC-schijf. Er bestaan voor deze twee zorgpaden echter 
wel indicatoren, zo bleek uit de interviews. De indicatoren die gebruikt worden (voor alle zorgpaden ge
bruikt men de zogenaamde ZIC-indicatoren) worden gerapporteerd per specialisme en niet per zorgpad. 
Prestatie informatie per zorgpad is dus niet beschikbaar! Bovendien zijn de meeste indicatoren gericht op 
tijden en wordt bijvoorbeeld niets gemeten over de effectiviteit. Daarnaast is er zelden een nulmeting uit
gevoerd of worden er normen vermeld per indicator. De enige normen die worden gehanteerd voor de 
ZIC indicatoren zijn de Treeknormen, omdat die landelijk zijn afgesproken. De interviews bevestigen 
nogmaals de bovenstaande bevindingen. Opvallend was dat niet alle indicatoren die zijn opgesteld voor de 
zorgpaden ook daadwerkelijk worden gemeten. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek kan 
de stelling worden aangenomen. Op het niveau van zorgpaden is er namelijk nauwelijks enige prestatie 
informatie te verkrijgen. 

7.1.3 lmplementatie zorgpaden in structuur ziekenhuis 

De derde stelling luidde: Zorgpaden zjjn onvoldoende geimplementeerd in de stmctuur van het zjekenhuis. Uit de 
interviews is gebleken dat de afdelingshoofden van de poliklinieken in principe verantwoordelijk zijn voor 
de zorgpaden, maar dat komt voor de meeste afdelingshoofden pas op de tweede plaats. Primair zijn zij 
namelijk verantwoordelijk voor de polikliniek van een bepaalde divisie. Vanwege het ontbreken van een 
'zorgpadmanager' (in feite een procesmanager) kan er vanuit de lijn dus niet makkelijk gestuurd worden. 
De maatschap zou hier misschien uitkomst kunnen geven, door voor ieder zorgpad een verantwoordelijk 
arts aan te stellen. 
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Doordat het nog niet mogelijk is om prestatiegegevens op zorgpadniveau of op patientniveau te genereren, 
is het bijna niet mogelijk om in te schatten hoe het zorgpad presteert. Het is nu alleen mogelijk om afzon
derlijke zorgmodules en specialismen te beoordelen. 

Uit de evaluatie van de organisatiestructuur blijkt dat het gehele programmamanagement en daarmee ook 
de zorgpaden, niet goed in de organisatie liggen [Amphia Ziekehuis, 2007]. De rol van de programmama
nager wordt over het algemeen niet geaccepteerd door de divisiemanagers zo staat in het rapport. In een 
dergelijke situatie is het voor de programmamanagers ondoenlijk om hun taken (efficient) uit te voeren. 
Door het rapport wordt daarom ook aangedrongen om het programmamanagement in de huidige vorm te 
beeindigen. De vraag is clan hoe het verder moet met de zorgpaden? Wie gaat dat clan oppakken? 

Naar aanleiding van bovenstaande resultaten uit de interviews wordt ook deze stelling aangenomen. Er 
moet echter wel bij gezegd worden dat het invoeren van zorgpaden een jarenlang traject is en dat men 
momenteel vanuit het ZIC druk bezig is om met behulp van de Amphia methode alle zorgpaden te be
schrijven en als zodanig te laten functioneren. 

7.1.4 Bedrijfscultuur 

De vijfde stelling luidde: Er heerst een aanbodgerichte bedrijfscultuur. Aan de hand van een rapport over de 
cultuur van het Amphia Ziekenhuis en een presentatie door de Raad van Bestuur waarin wordt aange
drongen op een cultuurverandering kan ik alleen maar concluderen dat deze stelling klopt. Er wordt nog 
te weinig patientgericht gedacht. Initiatieven, zoals het Ki©k programma, zijn er echter wel, maar krijgen 
vreemd genoeg geen prioriteit. Hierbij kan weer dezelfde vraag worden gesteld als bij paragraaf 7.1.1: stelt 
het ziekenhuisbestuur ook voldoende budget beschikbaar voor de transformatie naar een patientgericht 
beleid? 

7 .1.5 Amphia methode voor procesbeschrijving en procesherontwerp 

De vierde stelling luidde: De Amphia methode gaat te weinig in op het belang van borging. De Amphia methode 
is op een aantal punten kritisch bestudeerd. De aansluiting die de doelen moeten hebben met de hoger 
gelegen doelen in de organisatie wordt gemist in de business case. De noodzaak dat de doelen aan de 
SMART voorwaarden dienen te voldoen, wordt niet genoeg benadrukt in de methode. In stap 4 wordt een 
format voor het opstellen van indicatoren gemist die gekoppeld is aan het format voor het opstellen van 
de doelen. Het is allemaal net iets te kort door de bocht, waardoor de indruk bij de lezer kan ontstaan dat 
deze stap niet zo belangrijk is. Geconcludeerd kan worden dat de stelling dus kan worden aangenomen. 

7.1.6 Zorginnovatief Centrum 

De laatste stelling luidde: Het Zorginnovatief Centrum functioneerl niet goed. Voor het onderzoeken van deze 
stelling is een Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) uitgevoerd, waaruit overduidelijk bleek dat er 
bepaalde faalwijzen zijn opgetreden die een zeer grote impact hebben op het functioneren van het ZIC. 
Het is fout geweest om niet vanaf het begin draagvlak te creeren bij de Raad van Bestuur en de medische 
staf door hen meet bij het project te betrekken. Specialisten zijn nu nog te weinig betrokken bij verbeter
teams, waardoor de implementatie van het zorgpadenproject vaak stukloopt op onwelwillende specialisten 
die zich niet vertegenwoordigd voelen in het (her)ontwerp van het zorgpad. Doordat zij in principe auto
noom kunnen functioneren binnen het ziekenhuis zijn zij door het lijnmanagement moeilijk direct te 
sturen19

• De specialisten zijn onmisbaar bij de herontwerpprojecten en daarom zou hen duidelijk moeten 
worden gemaakt wat de voordelen zijn van het werken met zorgpaden. 

Daar staat tegenover dat de afgelopen jaren de fusie en de daaropvolgende verschuiving van afdelingen 
naar de juiste locatie, het samensmelten van maatschappen en het werken met drie zorgstromen prioriteit 

19 Dit wordt ook geconstateerd in het rapport over de evaluatie van de orga.nisatiestructuur waarin staat dat die momenteel nog niet 
goed aansluit op het werken met zorgpaden [Amphia Ziekenhuis, 2007]. 
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had. Het Zorginnovatief Centrum is daardoor bij de oprichting wellicht in de knel gekomen. Aanhakend 
op paragraaf 7.1.1 kan ook hier de vraag gesteld worden of het ZIC genoeg middelen heeft gekregen om 
haar doelen te verwezenlijken. 

De stelling dat het ZIC niet goed functioneert en daardoor haar doelstellingen niet helemaal kan waarma
ken kan worden aangenomen. 

7 .2 Conclusies 

Vijf van de zes stellingen bleken gegrond te zijn en daarom kan de conclusie getrokken worden dat er nog 
veel werk verzet client te worden om te komen tot een patientgericht ziekenhuis. In hoofdstuk 4 kwam 
meerdere malen naar voren dat luisteren naar de mening van de patient, de kemwaarden kennen van de 
patient en deze toe te passen op beschreven en in de structuur van het ziekenhuis geimplementeerde pro
cessen noodzaak is om te komen tot patientgerichte zorg. Maar daar blijft het niet bij. Vanwege de markt
werking die vanaf 2006 zijn intrede heeft gedaan in de zorg wordt het steeds belangrijker om te blijven 
werken aan verbeteringen. De patient heeft het straks namelijk voor het kiezen. De marktwerking zal het 
eerste plaatsvinden in de electieve zorg. De meeste DBC's van deze zorgstroom behoren namelijk tot het B
segment (ongeveer 10 % van het totale aantal DBC's in 2006). In 2008 wordt het B-segment al opgehoogd 
tot 20%, dus de urgentie wordt groter. Het Amphia Ziekenhuis, of liever gezegd het ZIC, heeft daarom de 
Amphia methode voor procesbeschrijving en procesherontwerp ontwikkeld. Met deze methode zouden 
met name de electieve zorgpaden beschreven kunnen worden, zodat een begin gemaakt kan worden met 
vraaggericht werken. 

Na de analyse is gebleken dat de vijf zorgpaden die in de analysefase van het onderzoek aan bod zijn ge
komen voor het ZIC destijds als pilot dienden voor de andere zorgpaden. Naar aanleiding van de leringen 
die men kon trekken uit deze projecten is onder andere de Amphia methode ontwikkeld. De vijf zorgpa
den zijn dus niet met behulp van de Amphia methode beschreven! Een van de duidelijkste kenmerken 
hiervan is het ontbreken van de business case volgens het format van de Amphia methode in de archief
mappen van de projecten. Desondanks hebben de vijf onderzochte zorgpaden wel de status 'beschreven' in 
de zorgpadcatalogus en werden ze ook als zodanig bestempeld door de medewerkers van het ZIC. 

Als de Amphia methode wel zou zijn toegepast, clan zijn er met betrekking tot de borging nog steeds twij
fels, zoals bleek uit paragraaf 7.1.4. Het belang van het opstellen van goede indicatoren komt te weinig aan 
bod. 

Naast bovenstaande ontdekking zijn er nog andere aanwijzingen voor een falende borging geconstateerd 
gedurende de analysefase. Uit de FMEA blijkt bijvoorbeeld dat er een aantal 'failure modes' zijn opgetre
den die zeer waarschijnlijk aanleiding hebben gegeven voor de problemen die het ZIC heeft ondervonden 
met betrekking tot de borging van de zorgpaden. Met name het ontbreken van urgentie bij de Raad van 
Bestuur en het niet op tijd betrekken van de medische staf bij het project hebben geleid tot onvoldoende 
draagvlak en budget. 

In de huidige situatie kan niet in voldoende mate achterhaald worden hoe een specifiek zorgpad presteert 
en is het ook niet mogelijk om op basis van prestatiegegevens aan te tonen <lat een bepaalde verbeteractie 
moet worden uitgevoerd en wat prioriteit heeft. Afgezien van de constatering <lat het Planetree model meer 
toegevoegde waarde heeft op de chronische zorg clan op de electieve is het met de huidige stand van zaken 
met betrekking tot prestatiegegevens van zorgpaden niet mogelijk om aan te tonen <lat eventuele ideeen uit 
een model zoals Planetree noodzakelijk zijn of prioriteit hebben. 

Ondanks dat Windows XP afgelopen februari is gei:nstalleerd op ieder werkstation in het ziekenhuis ligt de 
IT qua procesondersteuning nog ver achter op de huidige behoefte. Wil men op operationeel niveau doen 
aan processturing clan komen de kwartaalcijfers veel te laat. Je wilt als zorgpadmanager over 'realtime' pres
tatie informatie beschikken en daarvoor is een effectief gebruik van Informatie Technologie onontbeerlijk 
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[Harteloh, 2003; Porter & Teisberg, 2006]. Men moet gaan meten op patientniveau in plaats van per specia
lisme, want daarmee wordt de informatie veel rijker en kunnen er veel makkelijker fouten warden ontdekt 
en dus oak verbeteringen warden aangebracht. Hiermee wordt in 2007 al een begin gemaakt met het lande
lijke Electronisch Patientendossier (EPD). 

7 .3 Oplossingsrichting 

In hoofdstuk 4 zijn er verschillende criteria getoond die feitelijk de kritische succesfactoren voor patientge
richte zorg beschrijven. Een opsomming van criteria die goed aansluit met waar het Amphia heen wil is 
die van Porter en Teisberg (2006): 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Herdefinieer het bedrijf rond medische condities; 

Kies het scala en soort van diensten die men aanbiedt; 

Organiseer de zorg rond medisch gei:ntegreerde praktijken; 

Creeer per praktijk een eigen strategie; 

Meet resultaten, ervaring, methoden en patienteigenschappen per praktijk; 

Stap over op het in rekening brengen van het zorgpad als geheel; 

Bedrijf marketing gericht op excellentie, uniekheid en resultaten; 

• Groei op regionaal en nationaal niveau op gebieden waar men sterk in is. 

Het Amphia is al een aardig eind op weg om bovenstaande punten te verwezenlijken. Er zijn al zogenaam
de 'straten' actief, zoals de cataractstraat. Patienten warden daar aan de 'lopende band' geopereerd en er 
zijn bijna nooit complicaties, zodat het proces zeer goed planbaar is. Inzicht in de gemaakte kosten per 
patient is er echter nag niet. Aile kosten warden nag gemiddeld over het aantal behandelde patienten. Het 
meten van resultaten wordt niet op continue basis gedaan, maar steekproefsgewijs en ook meestal niet op 
patientniveau. Het Amphia zou nog veel meer kunnen doen op het gebied van marketing en profilering. 
Voordat hiertoe wordt overgegaan, is het echter van groat belang dat alles intern op orde is. 

Uit de quick scan bleek dat het beleid patientgericht is, maar dat er op het gebied van het meten van de 
resultaten van dat beleid nog weinig is gerealiseerd. In de literatuur over vraaggericht werken wordt het 
belang van resultaatmetingen en streven naar perfectie benadrukt. Aangezien op dat gebied nog veel blijkt 
te winnen binnen het Amphia, gezien de resultaten van de analysefase, lijkt <lit een goede oplossingsrich
ting voor het probleem. Er moet wel meteen bij gezegd warden dat <lit het probleem niet in zijn geheel op 
zal lossen, daarvoor zijn er teveel andere zaken die spelen en die van invloed zijn op het probleem. 

Naar aanleiding van de bevindingen tijdens de diagnostische fase is in overleg met de opdrachtgever beslo
ten om voor een zorgpad prestatie-indicatoren te ontwikkelen. Deze prestatie-indicatoren zijn namelijk een 
voorwaarde om in een later stadium op basis van 'harde gegevens' geprioriteerde verbeteringen te maken 
op de zorgpaden. Om <lit te bereiken zou een methode ontworpen kunnen warden die voldoet aan de in 
de literatuur voorgeschreven criteria. Deze methode voor het opstellen van indicatoren zou clan geunple
menteerd kunnen warden door deze toe te voegen aan de Amphia methode, zodat het bij het beschrijven 
van een volgend zorgpad automatisch zal warden gebruikt. 

In het volgende hoofdstuk zal daarom een methode beschreven warden aan de hand waarvan men in de 
toekomst per zorgpad een set indicatoren kan opstellen. De bedoeling is om met behulp van deze methode 
een uitgebalanceerde set van zowel zorgpadgenerieke als zorgpadspecifieke prestatie-indicatoren te kunnen 
opstellen. De voorwaarden om te komen tot een dergelijke methode en de ontwerpeisen zullen warden 
behandeld in hoofdstuk 8. 
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HOOFDSTUK 8: AMPHIA INDICATOR MANAGER 

In dit hoofdstuk zal worden beschreven hoe de indicator ontwikkelmethode, die gedoopt is als de Amphia 
Indicator Manager (AIM), is ontworpen. In paragraaf 8.1 zal ontwerpproces en de keuze voor het zorgpad 
worden toegelicht, waarna in paragraaf 8.2 de criteria die vanuit de literatuur worden gesteld aan een derge
lijke methode wordt getoond. Daarmee wordt tevens antwoord geleverd op de achtste onderzoeksvraag 
Wat zjjn de criteria waaraan de methode zou moeten voldoen? In paragraaf 8.3 zal worden ingegaan op de Amp
hia Indicator Manager. 

8.1 Ontwerpproces en keuze zorgpad 

In het vorige hoofdstuk is uitgelegd waarom besloten is om een methode te ontwerpen voor het ontwikke
len van indicatoren. Voor het ontwerpproces van deze methode is gebruik gemaakt van de sociotechnische 
benadering, omdat deze benadering een integrale aanpak aanbeveelt en ondersteunt [Sitter, 2000; Harteloh, 
2003]. Een integrale aanpak is vereist, omdat het ontwerp moet passen binnen de integrale kwaliteitszorg 
(zie hoofdstuk 4). Een sociotechnische benadering houdt onder andere in dat de methode voor het ont
wikkelen van indicatoren iteratief ontworpen wordt door participatie en onderlinge interactie van diegenen 
die later met de methode zullen werken, namelijk de betrokken afdelingshoofden en specialisten. Een mul
tidisciplinair team van betrokkenen van het gekozen zorgpad zou daarom beschikbaar gesteld worden om 
samen de nieuwe methode te ontwikkelen en toe te passen op het zorgpad. Doordat het team zelf betrok
ken zou worden bij de ontwikkeling van de methode zou: 

• 

• 

Een beter ontwerp ontstaan dat past binnen de organisatie en dus niet alleen theoretische waarde 
heeft; 

Draagvlak gecreeerd worden voor het ontwerp, zodat het later makkelijker implementeerbaar zou 
Z1Jn; 

De keuze voor het zorgpad is op basis van de volgende criteria gemaakt: 

• Het is een zorgpad binnen de electieve zorgstroom; 

• Er wordt een aanzienlijke groep patienten behandeld in het zorgpad; 

• Er heerst enthousiasme onder de betrokken medewerkers om mee te helpen aan het project; 

• Het zorgpad is niet alleen gedefinieerd, maar ook al in kaart gebracht (er is een procesbeschrij-
ving). 

Aan de hand van deze criteria werd in eerste instantie besloten om het zorgpad cataracten te kiezen. In de 
analysefase had ik mezelf al behoorlijk verdiept in dit proces en het zorgpad leek aan alle criteria te vol
doen. Echter, vanwege te weinig capaciteit bij het zorgpad cataracten is uiteindelijk besloten om het zorg
pad Joint Care te kiezen. Het zorgpad Joint Care voldeed aan alle criteria. In Bijlage M is een uitgebreide 
beschrijving gemaakt van het zorgpad Joint Care inclusief processchema's. 

Gezien de beperkte tijd zijn er slechts twee bijeenkomsten geweest met het zorgpadteam. Het team bestond 
uit de volgende medewerkers: 

• 
• 
• 
• 
• 

Divisie Manager Orthopedie & Chirurgie 

Medisch manager orthopedie en orthopedisch chirurg 

Afdelingshoofd opname en patienten logistiek 

Afdelingshoofd PL31 en V oorbereidingsplein 

Afdelingshoofd orthopedie units MG42 en MG43 
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■ 

■ 

Afdelingshoofd orthopedie units MG52 en MG53 

Afdelingshoofd chirurgie units MG41, MG 48 en MG51 

De twee bijeenkomsten waren ingericht als workshops van beide anderhalf uur. Voorafgaand aan de eerste 
workshop hadden de teamleden een artikel ontvangen met daarin inleidende informatie over het opstellen 
van indicatoren. In de eerste bijeenkomst hield ik een presentatie van een half uur over wat indicatoren 
precies zijn en water bij komt kijken om deze te ontwikkelen. Daarna werden er een aantal opdrachten 
uitgedeeld, waarin de teamleden aan de hand van enkele schema's stap voor stap door de eerste twee stap
pen van het proces van het opstellen van indicatoren werden geleid. Het resultaat van de eerste workshop 
was een set van key prestatie-indicatoren (KPI's) en prestatie-indicatoren (PI's). Key prestatie-indicatoren 
zijn indicatoren op een hoger niveau in de organisatie. Deze indicatoren zijn meestal geaggregeerd en de 
rapportageperiode is minder frequent. 

In de tweede workshop werden de verwerkte resultaten teruggekoppeld aan de teamleden, zodat zij de kans 
kregen om te zien waar hun werk aan bijgedragen had en waar het zijn plaats heeft gekregen in het grotere 
geheel. Vervolgens is aangegeven op welke punten de methode is aangepast. Daama is er meer theorie uit
gelegd over de volgende stappen op de 'roadmap' naar indicatoren en zijn enkele indicatoren, die zijn 
opgesteld in de eerste workshop, verder ontwikkeld door het team. De resultaten van deze workshop waren 
indicatoren die in principe klaar zijn om gemeten te warden. 

8.2 Criteria vanuit de literatuur 

In deze paragraaf in warden gegaan op de belangrijkste criteria uit de literatuur met betrekking tot het 
opstellen van indicatoren. Voordat daar echter aan begonnen wordt, zal eerst een definitie warden gegeven 
van het begrip indicator en kwaliteit in de gezondheidszorg. 

8.2.1 Enkele definities 

Onder een indicator kan warden verstaan een meetbaar fenomeen dat een signalerende functie heeft met 
betrekking tot de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van de organisatie [Colsen en Casparie, 1995]. Kwaliteit 
is in deze benadering een abstract begrip. Het Institute of Medicine in 1990 kwam op grand van een in
houdsanalyse van een honderdtal definities en uitspraken over kwaliteit tot de volgende empirische defini
tie: kwaliteit van zorg is de mate waarin gezondheidszorg zowel voor het individu als voor de bevolking de 
waarschijnlijkheid op gewenste uitkomsten vergroot, en waarbij deze uitkomsten in overeenstemming zijn 
met de gangbare medische kennis. De belangrijkste kenmerken van het begrip kwaliteit zijn [Casparie & 
Hemmes, 1997]: 

■ 

■ 

■ 

■ 

Het is een relatief begrip: het oordeel over de kwaliteit komt door een vergelijking tot stand; 

Het is een subjectgebonden begrip: kwaliteit is geen intrinsieke eigenschap van een object (zorg) 
maar het bestaat als een abstract begrip in het hoofd van de beschouwer; 

Het is gericht op bepaalde aspecten van (gezondheids-)zorg; 

Het is context (plaats en tijd) afhankelijk. 

Welke definitie oak wordt gehanteerd voor het begrip '(prestatie-) indicator', het belangrijkste kenmerk zal 
steeds terugkeren: een indicator geeft informatie die mogelyk een afspiegeling is van de prestaties of kwali
teit van een object in de gezondheidszorg [0vretveit, 2001]. Het geeft zeals het woord al zegt, een indicatie 
van de prestaties of de kwaliteit. Hierin onderscheidt een indicator zich van een 'maatstaf' of een 'variabe
le', waarbij sprake is van een duidelijk causaal verband tussen het gemeten verschijnsel en de werkelijke 
kwaliteit of prestaties. Indicatoren meten dus geen kwaliteit, dat doen mensen [0vretveit, 2001]. Indicato
ren wijzen op een bepaald aspect van presteren en geven zo een richting aan voor nader onderzoek. 

Wil men de kwaliteit meten en eventueel verbeteren, clan zal men eerst een vertaalslag moeten maken 
waarbij kwaliteit in maat en getal wordt uitgedrukt. Eerst moet clan warden vastgelegd over welke aspecten 

Eindrapport 39 



TU/e 
technische ni ers· eit eind ove or. 

( ( Amphia Ziekenhuis 

van de gezondheidszorg gesproken gaat worden, waarvan de kwaliteit kwantificeerbaar kan worden ge
maakt. Als dat is gedaan moet voor deze aspecten nog een andere specificatie plaatsvinden. Daarna moeten 
er indicatoren worden gekozen die iets zeggen over de mate van invulling van die specificatie en daarmee 
een aanwijzing geven over de kwaliteit van dat zorgaspect Een indicator heeft daarmee een functie bij het 
operationaliseren van het abstracte concept kwaliteit. Een indicator is daarmee te beschouwen als een fe
nomeen dat pas betekenis krijgt als er gegevens aan verbonden worden die vanuit een bepaald perspectief 
(de relatie met kwaliteit) een waarde krijgen toegekend [Casparie & Hommes, 1997]. Zo kan wachttijd als 
een indicator worden gezien, maar krijgt deze indicator pas betekenis als er een vergelijking wordt gemaakt 
met een ander getal (van een andere plaats of uit een andere tijd). 

8.2.2 Exteme versus inteme indicatoren 

In de literatuur bestaat een verschil tussen externe en interne indicatoren. In het artikel 'Paradigma's van 
Kwaliteit' van Berg en Schellekens (2002) worden deze verschillen duidelijk uitgelegd (zie Tabel 5). De 
methode die voor dit project is ontwikkeld is er op gericht om interne kwaliteitsindicatoren op te stellen. 

Tabel 5: Verschillen tussen interne en exteme indicatoren [Berg & Schellekens, 2002] 

Intcrnc in<licatorcn E.xtcrnc in<licatorcn 

en leidinggevenden Relevant voor overheid, inspectie, zorgverzekeraars, 

noodzakeli"k 

Publiek van aard 
Om te leren niet: controleren! 
Snel, 'leuk', leerzaam end 
Paradi a kwaliteit: oed-beter 

8.2.3 Plaats van indicatoren in een kwaliteitssysteem 

Indicatoren alleen werken niet. Meten alleen is niet voldoende voor verbeteringen. Indicatoren zijn slechts 
een onderdeel van een kwaliteitssyteem, waarbij er [Have, 2004): 

• 
• 
• 
• 
• 

Een onderwerp is waarvan de kwaliteit moet worden verbeterd of bewaakt; 

Een indicator is die regelmatig wordt gemeten of besproken; 

Een norm of doelstelling is die bepaalt wanneer actie nodig is; 

Een persoon of groep personen is die zich verantwoordelijk voelt voor de indicatorwaarde; 

Actie plaatsvindt als de indicator daar aanleiding toe geeft . 

Wim Schellekens, voormalig directeur van het CB020
, gebruikt een sandwich als metafoor om uit te leggen 

dat je zonder doelstellingen (de ene snee brood) en actieplan (de andere snee brood) je alleen maar beleg 
hebt, te weten indicatoren. Hiermee wil hij zeggen dat indicatoren zonder doelstellingen en een actieplan 
geen zin hebben. 

20 Het CBO is in 1979 opgericht als het Centraal Begeleidingsorgaan voor intercollegiale toetsing, maar heet nu voluit het Kwali
teitsinstituut voor de Gezondheidszorg CRO (voor meer informatie, zie www.cbo.nl) 
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8.2.4 Gebruik van normen 

Zoals reeds in paragraaf 8.2.1 beschreven is, kan het begrip k:waliteit als een relatief begrip beschouwd war
den en komt daarom een oordeel over kwaliteit door een vergelijking tot stand [Casparie & Hammes, 
1997]. In een prestatie meetsysteem zijn er dus naast indicatoren, normen nodig die als referentie van kwa
liteit dienen. Als landelijke norm voor toegangs- en wachttijden in de zorg worden bijvoorbeeld de Treek
normen gehanteerd. In de kaderbrief 2007 'Naar een klantgerichte onderneming' [Amphia Ziekenhuis, 
20066] wordt voor 2007 als doel gesteld dat het Amphia voor wat betreft de externe als interne prestatie
indicatoren tot de Top 10 van de beste ziekenhuizen in Nederland moet behoren. De normstelling zou 
hieraan gekoppeld dienen te warden. Voor externe indicatoren is dit makkelijker clan voor interne indica
toren, omdat externe indicatoren beter vergelijkbaar zijn. Als voor een bepaalde indicator geen goede richt
lijn gevonden kan worden, is dat geen ramp, zo lang er maar gebruik wordt gemaakt van een arnbitieuze 
doelstelling. 

8.2.5 Structuur-, proces- en uitkomstindicatoren 

Traditioneel worden indicatoren in de literatuur ingedeeld in structuur-, proces-, en uitkomstindicatoren 
[Donabedian, 1980]. Sinds de jaren negentig is er echter een verfijning aangebracht door uitkomsten te 
onderscheiden in producten of productie op korte terrnijn: 'output', en effecten op lange termijn: 'outco
me'. Vooral Porter en Teisberg (2006) maken zich in hun boek 'Redefining Health Care' sterk voor het 
meten van outcome indicatoren. 

Structuurindicatoren beschrijven de noodzakelijke structuur (in ruime zin) om k:waliteit te kunnen leveren 
[Have, 2004]. Hierbij kan worden gedacht aan: aantal Fte's personeel, aantal professionals dat een bepaalde 
opleiding heeft gevolgd, aanwezigheid van apparatuur, geneesmiddelen, protocollen, ruimten, werkstations, 
etc. 

Procesindicatoren beschrijven de handelingen om k:waliteit te leveren. Het kenmerk van procesindicatoren 
is dat ze direct bcinvloedbaar zijn: ze meten hoe (vaak) iets is gedaan [Have, 2004] . 

Uitkomstindicatoren beschrijven de eindresultaten die bereikt dienen te worden [Have, 2004]. Deze eindre
sultaten zijn in te delen in verschillende dimensies van k:waliteit, zoals effectiviteit (wat levert het op), doel
matigheid (relatie tussen effectiviteit en kosten), tijdigheid (hoe lang moet ik er opwachten), veiligheid 
(bijvoorbeeld aantal postoperatieve wondinfecties), gelijkheid (krijgen patienten met dezelfde aandoening 
en ernst dezelfde zorg) en patientgerichtheid (in hoeverre wordt de patient betrokken bij de zorg) [Corri
gan et al., 2001]. Op deze kwaliteitsdimensies wordt in paragraaf 8.2.6 verder ingegaan. 

Een groot verschil tussen proces- en uitkomstindicatoren is dat uitkomstindicatoren maar gedeeltelijk te 
befuvloeden zijn. Het resultaat is meestal van veel meer factoren afhankelijk clan alleen de handeling die 
wordt uitgevoerd. Een voorbeeld aan de hand van een sollicitatieproces: het schrijven van een foutloze 
sollicitatiebrief met CV is een procesindicator; de uitnodiging voor een gesprek is een uitkomst- of output 
indicator; het uiteindelijk krijgen van de baan is een ultieme uitkomst- of outcome indicator. De eerste 
indicator heeft u redelijk onder controle, over de laatste twee veel minder. 

Soms is het etiket van een indicator arbitrair en hangt het van de actor (perspectief) af of het een structuur
, proces- of een uitkomstindicator is. Toch wordt deze indeling vaak gehanteerd, omdat ieder type bepaalde 
sterkten en zwakten heeft. Idealiter wordt daarom per onderwerp een mix van structuur-, proces-, en uit
komstindicatoren ontwikkeld [Have, 2004]. In Bijlage N is een overzicht te zien van de sterkten en zwak
ten van elk type indicator. 

Om maxirnaal van de sterkten van de diverse indicatoren te profiteren, zijn indicatoren op de volgende 
manier in te zetten [Have, 2004]: 

• Orienteer met structuur- en/of uitkomstindicatoren. 
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• 

• 

• 

Als bepaalde uitkomstindicatoren onder de maat zijn, ontwikkel clan procesindicatoren om het 
proces beter te begrijpen en te monitoren. Gebruik alleen de procesindicatoren die wijzen op een 
probleem. 

Verbeter het onderwerp met een paar proces- en uitkomstindicatoren. Kies een andere procesindi
cator zodra de huidige zijn plafond heeft bereikt. 

Borg het verbeterde onderwerp met een paar indicatoren. Vaak is een combinatie van een uit
komst- en een a twee procesindicatoren voldoende. 

8.2.6 Dimensies voor uitkomstindicatoren 

In de literatuur wordt kwaliteit op veel verschillende manieren gedefinieerd Om het begrip te concretise-
ren voor de gezondheidszorg heeft men het begrip proberen op te delen in verschillende aspecten of di
mensies. Ook hierin bestaat (alleen al met betrekking tot kwaliteit in de gezondheidszorg) een aanzienlijke 
verscheidenheid. Corrigan et al. (2001) hebben echter een set dimensies geformuleerd, de zogenaamde '6 
aims for improvement', die door veel auteurs wordt overgenomen of aangevuld: 

• 

• 

• 

• 

Veiligheid: het voorkomen van aandoeningen/complicaties veroorzaakt in een poging de patient 
te helpen. 

Effectiviteit: zorg gebaseerd op systematisch verworven wetenschappelijk bewijs over de mate 
waarin een interventie, zoals preventie, diagnostisch onderzoek, of therapie, een beter resultaat be-
werkstelligt (op de lange termijn) clan altematieven, inclusief het altematief om niets te doen. 

Patientgerichtheid: het beschikbaar stellen van zorg welke respectvol is en beantwoord aan indi
viduele behoeften, voorkeuren en waarden van de patient. 

Tijdigheid: het terugdringen van wachttijden en andere schadelijke vertragingen voor zowel dege-
nen die zorg vragen als degenen die zorg aanbieden. 

• Efficientie: het terugdringen van verspilling, inclusief apparatuur, voorraden, ideeen en energie. 

• Gelijkheid: het leveren van zorg die qua kwaliteit niet afhangt van persoonlijke kenmerken, zoals 
geslacht, etniciteit, afkomst en sociaal-economische status. 

In Nederland speelt 'gelijkheid' niet zo als in Amerika waar deze kwaliteitsdimensies zijn opgesteld. Deze 
dimensie komt clan ook niet voor in het format van de business case uit de Amphia methode voor proces
beschrijving en procesherontwerp. Daarom zal dit kwaliteitsaspect ook niet worden meegenomen in de 
Amphia Indicator Manager. Dit wil echter niet zeggen dat 'gelijkheid' niet belangrijk is, integendeel. In 
Nederland is het echter gelukkig zo, dat gelijkheid vanzelfsprekend geacht mag worden. 

Een set van kwaliteitsdimensies zoals hierboven maakt duidelijk welke onderwerpen aandacht nodig heb-
ben en voorkomt daarmee dat er bepaalde aspecten over het hoofd worden gezien. Hierdoor bestaat het 
gevaar dat eenzijdige verbeteringen worden doorgevoerd waardoor er elders (door suboptimalisatie) nieuwe 
problemen kunnen ontstaan. In de volgende paragraaf over de balansindicator wordt aangegeven hoe dit 
probleem kan worden voorkomen. 

8.2. 7 Balansindicatoren 

Een balansindicator zorgt ervoor dat een mogelijk negatief gevolg van een verbeteractie wordt geregistreerd. 
Door een balansindicator te gebruiken naast de indicator die is opgesteld om na te gaan of het verbeter
doel wordt behaald, kan er tijdig worden gereageerd op eventuele problemen die zich voordoen. Balansin
dicatoren hebben in feite twee functies: 

• Voorkomen dat door het verbeteren van een proces of product er problemen ontstaan elders in de 
organisatie. 
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• Draagvlak creeren tijdens de implementatiefase van een verbeterproject Vaak zijn er mensen in 
een organisatie die bezwaar hebben tegen een verandering. Men kan in zo'n geval een balansindi
cator opstellen die meet waar men van vreest dat het verbeterproject ten koste van gaat. Hierdoor 
kan een balansindicator helpen om weerstand tegen verandering weg te nemen. 

8.3 Amphia Indicator Manager 

In deze paragraaf zal de Amphia Indicator Manager (AIM) worden beschreven. Er is gekozen voor de 
naam Amphia Indicator Manager, omdat: 

• 

• 

• 

De methode aansluit op bestaande modellen (bijvoorbeeld het INK--managementmodel) en me-
thoden (bijvoorbeeld de Amphia methode) binnen het Amphia; 

AIM niet alleen bijdraagt aan de ontwikkeling van indicatoren, maar tevens een structuur biedt 
om ze te ordenen en dus 'te managen'. 

Tenslotte is de Amphia Indicator Manager afgekort AIM, wat in het Engels 'doel' betekent. Indi
catoren hebben, zoals we in hoofdstuk 8 hebben kunnen lezen, als taak om na te gaan in hoeverre 
men deze 'doelen' waarmaakt. 

Van dit acroniem is onderstaand logo gemaakt, zodat de methode beter communiceerbaar is binnen het 
ziekenhuis. 

Amphia Indicator Manager 
Figuur 9: Logo AIM 

De 'I' van AIM is verder uitgewerkt in een abstracte representatie van een persoon. Deze persoon vertegen
woordigt alle mogelijke perspectieven op de integrale zorgverlening. Deze integrale blik wordt tevens ver
sterkt door de 'armen' van de persoon die het totale concept letterlijk 'omarmen'. 

In paragraaf 8.3.1 zal worden toegelicht welke modellen uit de literatuur als basis hebben gediend voor 
AIM. Daarna zullen in de paragrafen 8.3.2 tot en met 8.3.8 AIM worden beschreven. 

8.3.1 De basis 

De Amphia Indicator Manager is grofweg gebaseerd op de 'roadmap' voor indicatorontwikkeling zoals die 
gehanteerd wordt door Advocate Health Care en die de naam The Indicator Development Formc, ' (IOF) 
heeft gekregen [Lloyd, 2004) en het INK-managementmodel dat in het Amphia ziekenhuis gebruikt wordt 
als sturingsinstrument voor het (hogere) management. De reden dat het IOF gekozen is als voorbeeld is 
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dat het goed is uitgewerkt in het boek van Lloyd (2004) en het goed aansluit op de Amphia methode. De 
reden dat voor het INK-managementmodel is gekozen in plaats van bijvoorbeeld de Balanced Scorecard 
[Kaplan & Norton, 1992] is vanwege het feit dat het INK-managementmodel al gebruikt wordt door het 
Amphia en dat in het INK-managementmodel meer van de achterliggende theorie in verwerkt zit. Zo kun
nen bijvoorbeeld de PDCA cyclus en de indeling in typen indicatoren teruggevonden worden in het mo
del. Daarvoor leent de Balanced Scorecard zich weer minder. 

Zoals gezegd volgt de Amphia Indicator Manager een 'roadmap'. Deze roadmap of stappenplan is weerge
geven in Figuur 10. Het stappenplan bestaat uit 7 stappen die hieronder verder zullen worden toegelicht. 

8.3.2 Stap 1: SMART geformuleerd doel 

In paragraaf 6.6.1 werd duidelijk gemaakt dat in het format van de business case in de Amphia methode 
geen koppeling wordt gemaakt tussen de doelen van het zorgpad en de hoger gelegen doelen. Dat de doe
len aan SMART voorwaarden dienden te voldoen werd niet duidelijk gemaakt in de business case. Deze 
stap is daarom een van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het business case format. 

In deze stap is het de bedoeling dat aan de hand van de doelen 
die zijn gesteld in de ondernemingsplannen van de divisies en 
programma's, welke gebaseerd zijn op het INK
managementmodel, worden vertaald naar SMART geformuleerde 
doelen op operationeel niveau. Met operationeel niveau wordt 
hier het zorgpadniveau bedoelt. Doordat het INK
managementmodel wordt gebruikt als raamwerk voor het opstel
len van de doelen, worden er gelijk doelen vanuit meerdere resul
taatgebieden (perspectieven) geformuleerd, waardoor dat gedeelte 
van het huidige format ook terugkomt in AIM. 

8.3.3 Stap 2: opstellen indicator 

In deze stap wordt bekeken hoe van een of meerdere SMART 
geformuleerde doelen op zorgpadniveau een indicator kan wor
den opgesteld. Hierbij is het vooral belangrijk om te letten op de 
haalbaarheid van de indicator. Is de indicator makkelijk uit be
staande systemen te halen? Als het om een uitkomstindicator gaat 
(doelen uit een van de resultaatgebieden van het INK
managementmodel) clan moet nog worden aangegeven op welke 
kwaliteitsdimensie(s) de indicator betrekking heeft. Daarnaast kan 
in deze stap een balansmaat worden opgesteld. 

8.3.4 Stap 3: operationalisatie 

In deze stap moet exact worden duidelijk gemaakt wat er precies 
gemeten gaat worden en met welke instrumenten. Er wordt dus 
expliciet vermeld welke inclusies en exclusies er van belang zijn. 
In het geval er een ratio of percentage gebruikt wordt, clan wor
den de teller en noemer vermeld. Het doel is consistentie. 

8.3.5 Stap 4: opstellen meetplan 

Bij een meetplan moeten de volgende punten vast komen te liggen: 

■ 

■ 

Wat is de meetfrequentie? 

Wat is/zijn de databron(nen)? 

Eindrapport 

1) SMART geformuleerd doel 
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7) ACTIE 

Figuur 10: Stappenplan AIM 
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Wie is/zijn de dataleverancier(s)? 

Wie is er verantwoordelijk voor de meting? 

Wie analyseert de meting? 

Aan wie wordt gerapporteerd en hoe vaak? 

Hoe moet de rapportage er uit komen te zien? 

Wie neemt actie op de rapportage? 

or. 
( ( Amphia Ziekenhuis 

Verder is het van groot belang na te denken over de verschillende mogelijkheden van stratificatie en steek
proeven. Onder stratificatie kan worden verstaan de scheiding en classificatie van data volgens geselecteerde 
kenmerken. Het doel van stratificeren is om middels het classificeren van data in wederzijds onafhankelij
ke categorieen (bijvoorbeeld dagen van de week, type procedure, ASA klasse patient, etc.) bepaalde patro
nen te ontdekken die zonder stratificatie onzichtbaar zouden zijn gebleven lLJoyd, 2004]. 

Als de metingen handmatig moeten worden verricht of als meten van de hele populatie (te) duur is of 
gewoonweg onmogelijk, dan kan het maken van een steekproef uitkomst bieden. De vraag die je jezelf dan 
moet stellen is hoe representatief en precies moet de steekproef zijn? Het gaat te ver om in dit rapport diep 
op dit thema in te gaan. Er is uitgebreid geschreven over steekproeven in de literatuur (zie bijvoorbeeld 
Lloyd (2004)). Het is echter wel belangrijk om er het een en antler van te weten. 

8.3.6 Stap 5: meten 

Meten zou zo objectief mogelijk moeten gaan. Daarnaast zou het beter zijn om het te automatiseren, waar
mee je meestal ook gelijk de manipuleerbaarheid indamt. Als de metingen handmatig worden verricht, dan 
is aan te raden om de gemeten waarden meteen in te voeren in de computer ten bate van een snellere ver
werking van de gegevens bij de analyse. 

8.3.7 Stap 6: analyse 

In het meetplan is als het goed is al nagedacht over de manier waarop de data geanalyseerd zal gaan wor
den. Afhankelijk van de indicator en het doel kunnen verschillende statistieken worden gebruikt om in
zicht te krijgen in de data. Enkele veelvoorkomende statistieken zijn: gemiddelde, mediaan, modus, percen
tage, minimum, maximum, bereik en standaardafwijking. Daarnaast is de keuze groot qua verschillende 
presentatievormen: balkendiagram, histogram, taartdiagram, lijngrafiek, run chart, control chart en pareto 
diagram. 

Om de run charts en control charts te kunnen toepassen is wel enige kennis van Statistische Procescontrole 
(SPC) nodig. Het gaat te ver om hier uitgebreid op in te gaan. Zoals eerder is aangegeven krijgen indicato
ren pas betekenis als er een norm of streefwaarde is gedefinieerd is. Bij iedere ontwikkelde indicator hoort 
dus ook een norm gedefinieerd te zijn! 

8.3.8 Stap 7: aerie 

In het geval dat uit de analyse blijkt dat er ingegrepen moet worden in het proces of de structuur dan moet 
er een actieplan klaarliggen. Meestal zal dit actieplan bestaan uit een nader onderzoek, waarvoor een aantal 
procesindicatoren worden ingeschakeld. Het is belangrijk dat ervaringen uit het verleden worden opgesla
gen, zodat later niet weer hetzelfde onderzoek moet worden uitgevoerd. 
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HOOFDSTUK 9: IMPIBMENTATIE 

In dit hoofdstuk zal warden besproken hoe de Amphia Indicator Manager die aan bod kwam in het vorige 
hoofdstuk is ge1tnplementeerd in de organisatie. Het doel is altijd geweest om de Amphia Indicator Mana
ger te implementeren door het toe te voegen aan de Amphia methode voor procesbeschrijving en pro
cesherontwerp. Voordat de manier waarop de implementatie in de Amphia methode heeft plaatsgevonden 
zal warden toegelicht, warden er eerst een aantal voorwaarden beschreven waaraan voldaan moet warden 
wil het een succes warden. In paragraaf 9.2 zal de wijze van implementatie die hiervoor gebruikt is warden 
besproken en in paragraaf 9.3 zal het uiteindelijke resultaat van het toepassen van AIM op het Joint Care 
zorgpad aan bod komen. 

9.1 Voorwaarden voor implementatie 

9.1.1 Ondememingsplannen divisies en zorgpaden 

Tijdens het traject van ontwerpen en implementeren kwam ik erachter <lat de divisies en programma's van 
het Amphia Ziekenhuis nog geen ondememingsplan hebben waarin de missie en visie van het ziekenhuis 
als geheel warden doorvertaald naar de voor de divisie relevante aspecten en specifieke doelen. Wel waren 
er jaarplannen, maar deze ontberen de visie op langere termijn en daardoor minder geschikt om als basis 
te dienen waaraan de Kritische Succesfactoren en Key Prestatie-indicatoren aan kunnen warden opgehan
gen. Voorwaarde voor het echt kunnen toepassen van de AIM is dus het opstellen van een ondememings
plan <lat is gestructureerd aan de hand van het INK-managementmodel. Ik heb begrepen <lat dit bij het 
Amphia Ziekenhuis momenteel hoog op de agenda staat en <lat bijvoorbeeld de Divisie Chirurgie en Or
thopedie het ondernemingsplan nog dit voorjaar klaar heeft. 

9.1.2 IT ondersteuning 

Hoe lager men in de organisatie de processen wil kunnen monitoren en sturen des te korter moeten de 
perioden van feedback zijn. In een ideale situatie zou de divisie manager van orthopedie en chirurgie een 
wand willen hebben met allemaal 'klokjes en metertjes'. Een dergelijk 'cockpitsysteem' is nog verre van 
mogelijk binnen de huidige IT infrastructuur van het Amphia Ziekenhuis. Rapportages kunnen nu alleen 
periodiek warden opgevraagd bij de dienst 'Informatievoorziening en Automatisering'. De capaciteit is 
dermate beperkt <lat normaal gesproken alleen voor divisiemanagers en programmamanagers deze rappor
tages warden gemaakt. Op een lager niveau in de organisatie bestaat er nog geen Management Informatie 
Systeem (MIS) die directe terugkoppeling kan geven op operationele processen zoals zorgpaden. Wel is het 
mogelijk om per specialisme en voor een aantal indicatoren zoals de ZIC indicatoren periodieke prestatie 
informatie te ontvangen. De bruikbaarheid daarvan trek ik echter in twijfel, omdat deze informatie te 
algemeen is en te laat wordt ontvangen. 

9.1.3 Training afdelingshoofden in kwaliteitsborgingtechnieken 

De meeste zorgverleners zijn tijdens hun studie wel eens in aanraking gekomen met statistiek, maar ge
bruiken dit niet of nauwelijks in de dagelijkse praktijk waardoor hun kennis is afgenomen. Bij het opzet
ten van meetplannen en het beoordelen van meetresultaten is enige kennis van statistiek en clan met name 
kennis over Statistical Proces Control (SPC) noodzakelijk. Ook kennis over technieken zoals Pareto analyse 
en Ishikawa diagrammen kan van pas komen in de praktijk [Harteloh, 2003). Een korte opfriscursus is 
waarschijnlijk voldoende en als het zorgpadteam hier gezamenlijk aan mee doet, clan creeert het meteen 
ook een groepsband. 
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9.2 Wijze van implementatie van de Amphia Indicator Manager 

AIM is geimplementeerd in de Amphia methode voor procesbeschrijving en procesherontwerp door de 
tekst bij stap 4 licht aan te passen, zodat deze aansluit bij AIM en door het format van de business case in 
de bijlage van de Amphia methode te vervangen door AIM. De tekst bij stap 4 van de Amphia methode 
luidt nu: 

Stap 4: Hepa/en indicatoren en opstellen meetplan 

Om te laten zjen of en in hoeverre de SMART opgestelde doeistellingen uit het prqjectvoorstel gerealiseerd warden, is het 
belangrijk om indicatoren te benoemen. Onder een indicator kan warden verstaan een meetbaar ftnomeen dat een 
signalerende functie heeft met betrekking tot de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van de organisatie. Het meten van 
indicatoren is niet alleen van nut tfjdens het verbeterprqject, maar ook daarna. Er zjjn namel!;k twee functies van 
indicatoren. De eerste is om mogelijke kwaliteitsproblemen op het spoor te komen om zo gebieden te lokaliseren waar
van de kwaliteit van zorg mogelijk verbeterd moet warden. De andere ligt in het monitoren van aangebrachte kwali
teitsverbeteringen, de barging van kwaliteit (zje ook stap 11 ). 

In B!;lage 2 paragraaf 3 staat het raamwerk beschreven waaraan niet alleen de doe/en gehangen kunnen warden, 
maar ook de daarby· behorende indicatoren. ALr de doe/en aan de SMART voorwaarden voldoen, dan kunnen daar 
relatief makkel!;k per perspectief indicatoren van gemaakt warden. Probeer nog geen statistische bewerkingen op te 
nemen in de definitie van de indicator. Dit beperkt namel!;k de mogel!;kheden in de ana(yse van de indicatoren. 

In Bijlage O vindt u het format voor stap 1 en 2 van AIM en in Bijlage P vindt u een format voor de rest 
van de stappen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alles in een rekenprogramma gezet wordt, zoals MS 
Excel. In een later stadium is echter aan te raden om het AIM te koppelen aan een PDMS, EPD, ERP 
en/ofAFPL 

9.3 Resultaat toepassing AIM op het Joint Care zorgpad 

Aan de hand van de workshops zijn met het zorgpadteam van Joint Care een aantal indicatoren uitge
werkt. Zoals in paragraaf 9.1.1 werd aangegeven was het niet mogelijk de indicatoren te koppelen aan ho
ger gelegen doelen, omdat die nog niet zijn opgesteld (althans niet in de vorm van een ondernemingsplan). 
Vanwege de beperkte tijd (er zijn slechts twee workshops gehouden) was het niet mogelijk om alle indicato
ren verder uit te werken clan stap 2. Maar dat hoeft ook niet. Het gaat er om dat er een aantal goede war
den gekozen die samen een gebalanceerde set vormen. Later kunnen er indicatoren uit deze set vervangen 
warden door andere of kunnen er tegen de tijd dat de automatisering zijn intrede doet meer indicatoren 
uitgewerkt warden. Het is dus belangrijk om in periodiek overleg bij de bespreking van de indicatoren na 
te gaan of het nog zin heeft om ze te blijven meten. 

In Tabel 6 zijn de indicatoren te zien die tot stap 7 zijn ontwikkeld. Om het overzichtelijk te houden zijn 
niet alle details in deze tabel weergegeven. 

Tabel 6: Indicatoren Joint Care 

Naam indicator Dcfinitic Opcrationalisatic 

Kosten per patient 

Eindrapport 

Gemaakte kosten per patient 
gedurende het doorlopen van de 
DBC 

De patient labellen aan kosten
plaats en kosten bereken per 
verrichting 
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Mobiliteit Patient die na ontslag nog hulp- Middels een vaste vraag op het 
middelen nodig heeft om zich postoperatieve poli-spreekuur die 
voort te bewegen. 2, 6 en 12 maanden na OKge-

houden worden. 

Fysiotherapie Mate waarin patienten kunnen Geteld wordt of de patient twee 
participeren in postoperatieve maal daags het fysiotherapeutisch 
fysiotherapie tot het moment van programma kan volgen. 
ontslag 

Toegangstijd polikliniek De tijd die verstrijkt vanaf het Gemeten wordt het tijdstip waar-
moment dat de huisarts het af- op de huisarts het afsprakenbu-
spraken bureau belt om een af- reau belt en de vrije plaats op het 
spraak te maken voor zijn patient polikliniek programma waarop 
tot het moment waarop de pati- de patient kan komen. 
ent zijn eerste afspraak heeft op 
de polikliniek. 

Wachttijd kliniek De tijd die de patient moet wach- De wachttijd wordt per specia-
ten vanaf het moment dat de lisme, per specialist en per zorg-
diagnose bekend is totdat hij of pad berekend, waarbij de aan- / 
zij wordt opgenomen in de kli- afwezigheid van de specialist 
niek verwerkt is en tevens rekening is 

gehouden met de OK-
beddencapaciteit. 

Ontslagbetrouwbaarheid Patienten die worden ontslagen Werkelijk ontslagdatum vergelij-
op de geplande dag van ontslag ken met de in eerste instantie 
ten opzichte van het totaal aantal geplande ontslagdatum 
patienten die worden ontslagen 
in dezelfde periode van dat zorg-
pad 

Beschikbaarheid dossier Aantal keren per tijdseenheid dat Turven van aantal patienten op 
het medisch dossier niet geraad- poli en het aantal dossiers dat 
pleegd kan worden ten opzichte gemist wordt. 
van het totaal aantal patienten 

OK annuleringen Aantal annuleringen van reeds OK programma in tijdschema 
geplande OK's binnen 24 uur (datum/tijdstip OK); Datum 
v66r aanvang OK waarop patient ingelicht is over 

zijn OK; Datum/tijdstip waarop 
OK aan patient is afgezegd; Re-
den voor afzegging 

Pij ns tilling Benodigde hoeveelheid pijnstil- Digitaal medicatiesysteem; NOV-
ling per patient na OK lijsten 

One stop shop Patient die op een dag zowel een In patient deel ➔ WACHT con-
prothese spreekuur als een intake trole of dit gerealiseerd wordt. 
gesprek heeft ten opzicht van het Procedure beschrijving; tijd reser-
totaal aantal patienten in het- veren 
zelfde zorgpad 

In het volgende hoofdstuk zal AIM geevalueerd worden en komen de conclusies aan bod. Daarna zullen er 
nog enkele aanbevelingen worden gedaan. 
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HOOFDSTUK 10: CONCLUSIES EN AANBEVEUNGEN 

In dit hoofdstuk zal het product, de Amphia Indicator Manager, geevalueerd worden (paragraaf 10.1). 
Daama zullen enkele aanbevelingen worden gedaan met betrekking tot de AIM en zullen er enkele alge
mene aanbevelingen worden gedaan in paragraaf 10.2. 

10.1 Conclusies 

Dit rapport heeft laten zien wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van marktwerking in de zorg 
en de daaruit volgende opkomst van patientgerichte zorg. Het Amphia Ziekenhuis is druk bezig zichzelf 
voor te bereiden op deze verandering. De fusie, het schuifplan (profilering van de drie locaties) en het 
Zorginnovatief Centrum zijn daar slechts enkele voorbeelden van. Zoals we in hoofdstuk 4 hebben kun
nen lezen moeten ziekenhuizen hun organisatie helemaal inrichten naar de patienten in plaats van naar de 
professionals, zoals nu het geval is. In dat kader heeft het Amphia drie zorgstromen in het leven geroepen 
die zich richten op acute, chronische en electieve patienten. Binnen deze zorgstromen zijn er zorgpaden en 
zorgmodules te onderscheiden. Binnen zorgpaden zijn weer enkele DBC's ondergebracht. Teneinde al deze 
zorgpaden in kaart te kunnen brengen is de Amphia methode ontwikkeld, die gebaseerd is op sociotech
nisch gedachtegoed, waardoor zorgverleners en professionals zelf aan de slag kunnen met het beschrijven 
van de zorgpaden waar zij bij betrokken zijn. Deze methode zou tenslotte moeten leiden tot integrale kwa
liteitsborging en een cultuur van continu verbeteren. 

Uit de resultaten van het diagnostisch onderzoek bleek echter dat het met betrekking tot de borging van de 
in kaart gebrachte zorgpaden niet goed zat 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Het business case format van de Amphia methode was bij geen enkele van de vijf beschreven zorg
paden gebruikt. 

Artsen waren nauwelijks of helemaal niet betrokken bij het beschrijven van de zorgpaden, waar
door die zich er niets van aantrokken (enkele uitzonderingen daargelaten). 

Behalve voor de indicatoren waarvoor Treeknormen gelden, heh ik verder geen normen aangetrof
fen. In de kaderbrief staat echter dat het ziekenhuis bij de beste 10 van Nederland wil horen, dus 
daar zou de normering van afgeleid moeten worden. 

Vanwege de gebrekkige automatisering kost het meten van indicatoren veel tijd en geld, waardoor 
het meestal steekproefsgewijs gebeurt. 

De afdelingshoofden van de poliklinieken zijn door het ZIC de aangewezen persoon om als zorg
padmanager op te treden. Primair zijn zij echter nog afdelingshoofd en hebben zij niet het beno
digde overzicht over de andere afdelingen die zij als zorgpadmanager zouden moeten hebben. 

Het opstellen van het processchema van de zorgpaden gebeurt op een niet erg systematische ma
nier, waardoor het niet altijd even eenduidig is. Als het in de vorm van een Petri-net gegoten zou 
kunnen worden (bijvoorbeeld met Protos), clan zou men veel systematischer te werk kunnen gaan. 
In datzelfde programma kunnen simulaties uitgevoerd worden, waardoor je niet het proces nog 
eens hoeft over te nemen in een simulatieprogramma. 

De ZIC overleggen werden slecht bezocht door de afdelingshoofden die hun zorgpaden al in kaart 
hadden gebracht. Op die manier werd de overdracht bemoeilijkt. Bovendien spreekt hieruit dat de 
cultuur van continue kwaliteitsverbetering nog niet echt leeft. 

De ZIC indicatoren worden geaggregeerd per specialisme gerapporteerd Het systeem kan nog niet 
per zorgpad rapporteren, waardoor het niet mogelijk is om per afzonderlijk zorgpad op prestatie 
te sturen. 
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De indicatoren die worden gemeten hebben vooral betrekking op het kwaliteitsaspect 'tijdigheid' . 
Deze zijn namelijk in de meeste gevallen makkelijk te meten. 

Balansindicatoren zijn in geen enkel geval opgesteld . 

• Er is geen koppeling tussen doelen op zorgpadniveau en doelen op divisie/programma niveau. 
Hierdoor is er geen logisch verband meer tussen de twee managementlagen. 

Op grond van de beschikbare tijd en uitvoerbaarheid is tijdens de tussentijdse rapportage van het project 
besloten om met een zorgpadteam indicatoren te gaan ontwikkelen die wel voldoen aan de criteria uit de 
literatuur. Daarnaast zouden die inzichten toegevoegd kunnen worden aan de Amphia methode zodat 
deze op zichzelf weer geborgd werden. De methode die is ontworpen aan de hand van het in hoofdstuk 8 
beschreven ontwerpproces is de Amphia Indicator Manager geworden. De belangrijkste verbeteringen die 
de Amphia Indicator Manager levert ten opzichte van het oude business case format in combinatie met 
stap 4 uit de Amphia methode is <lat nu: 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

Duidelijk verband wordt gelegd tussen de doelen en de indicatoren; 

De doelen afgeleid worden van de doelen van een hoger managementniveau; 

Deze doelen afgeleid worden van zowel het programmamanagement als wel van het divisiemana
gement; 

Er een stapsgewijze manier wordt aangereikt waarmee men de indicatoren kan operationaliseren; 

De indicatoren en de metingen meteen in MS Excel geplaatst worden; 

Het belang van SMART geformuleerde doelen benadrukt wordt; 

Men niet meer op voorhand statistieken toekent aan de naam van de indicator, waardoor men la
ter beperkt is bij de analyse; 

Er per indicator de mogelijkheid wordt aangereikt om een balansindicator op te stellen . 

Het INK-managementmodel is verwerkt in de methode, waardoor de methode beter aansluit . 

Andere belangrijke eigenschappen van AIM, maar die ook al in het format verwerkt zaten, zijn: 

• Doelen worden vanuit meerdere perspectieven opgesteld (via het INK-management-model); 

• Doelen worden per perspectief over meerdere kwaliteitsdimensies verspreid om eenzijdige verbete-
ringen te vermijden. 

Natuurlijk zal de Amphia Indicator Manager op zichzelf niet patientgerichte zorg verwezenlijken. Daar is 
veel meer voor nodig. Echter, ik denk wel <lat de AIM van toegevoegde waarde kan zijn voor de Amphia 
methode en <lat, door het gebruik van deze methode door multidisciplinaire teams (inclusief specialisten~ 
in combinatie met trainingen over dit thema, de borging een stuk beter zal worden clan voorheen. 

10.2 Aanbevelingen 

In deze paragraaf zullen enkele aanbevelingen aan bod komen. 

• Een van de oorzaken waarom de borging van de zorgpaden middels indicatormeetingen moeilijk 
verloopt is omdat de meeste metingen nog handmatig verricht moeten worden. Dit heeft een aan
tal grote nadelen: 

o Het kost veel tijd; 

o Het is saai; 

o Gegevens zijn makkelijk te manipuleren; 

o Interpretatiefouten waardoor gegevens niet meer betrouwbaar zijn. 

Een veel simpelere en efficientere manier zou het Patient Data Management Systeem (PDMS) zijn 
[Prooijen & Zwiers, 2004]. Het PDMS is een systeem <lat het mogelijk maakt om alle relevante pa
tientgegevens via de computer te verzamelen, te bewerken, te presenteren, op te slaan en te expor-

Eindrapport so 



TU/e 
technische ni ers·teit eindhoven or. 

( (' Amphia Ziekenhuis 

• 

• 

• 

• 

• 

teren. De meeste ziekenhuisapparatuur, zoals monitoren en beademingsapparatuur, zouden aan 
het PDMS gekoppeld kunnen worden. Het papieren patientendossier verdwijnt hiermee en daar
mee ook de schrijf- en afleesfouten! Men is al een aantal jaren bezig om dit systeem te implemen
teren, maar tot op heden is het nog niet operationeel. Wellicht is het nu beter om het landelijke 
Electronisch Patienten Dossier er bij te betrekken. De introductie van het EPD of het PDMS zou 
in ieder geval een hele grote stap zijn in patientgericht werken en de borging daarvan. 

Vooruitlopend op een toekomstige koppeling van AIM aan een geautomatiseerd systeem, zou het 
efficienter zijn om nu al te beginnen met de bantering van een meer expliciete manier van be
schrijven van de zorgpaden, clan dat het nu gebeurt middels flowcharts (MS Visio) en MS Excel. 
Het voordeel van het gebruiken van MS Visio is dat iedereen in het ziekenhuis erover kan be
schikken, omdat het standaard is opgenomen in MS Office Professional, maar het nadeel is dat 
het niet toereikend is om processen nauwkeurig genoeg te beschrijven. Voor de beschrijving van 
hetJoint Care zorgpad heb ik gekozen voor Protos die speciaal ontwikkeld is voor het maken van 
procesbeschrijvingen21

• Pallas Athena is de leverancier van Protos en levert naast dit programma 
ook Protos Indicator. De Protos Indicator kan worden gebruikt om expliciet te sturen op het vol
doen aan bijvoorbeeld wet- en regelgeving, interne en exteme normen, prestatie-indicatoren en an
dere afspraken die gelden bij de procesuitvoering. In de nieuwste versie van Protos is het zelfs mo
gelijk om procesbeschrijvingen die zijn gemaakt in MS Visio te importeren in Protos [www.pallas
athena.com]. Wellicht is het dus de moeite waard om uit te zoeken of het loont om enkele licen
ties aan te schaffen, waarmee de verbeterteams zouden kunnen werken. 

Afgelopen september is er voor het eerst een masterclass Amphia methode georganiseerd voor af
delingshoofden. Het staat op de planning dit komend jaar weer te doen. Misschien is het een idee 
om voor diegenen die al een masterclass hebben gevolgd afgelopen september nu een tweede mas
terclass te laten doen, welke zich nu meer richt op het bo~gingsaspect van de methode. De eerste 
masterclass focuste namelijk meer op het procesbeschrijvingsgedeelte. Wellicht gaat het te ver om 
Statistical Proces Control te bespreken, maar een introductie in relevante statistische wetenswaar
digheden kan geen kwaad. 

Ook kan een dergelijke bijeenkomst goed gebruikt worden om ervaren afdelingshoofden de be
ginnende afdelingshoofden te laten helpen of van advies te voorzien bij de workshops. Er kan 
door een ervaren afdelingshoofd ook een presentatie worden gegeven van een zorgpad dat met 
succes is herontworpen en gei:rnplementeerd. Dit kan de rest enthousiasmeren om ook aan de slag 
te gaan om dat men ziet dat de methode werkt 

Het is erg jammer dater geen budget is om het Ki©k programma, dat in 2006 is ontwikkeld door 
de Facilitaire Dienst, in de gehele organisatie in te voeren. Het beleid van het Amphia Ziekenhuis 
is er toch duidelijk op gericht om haar zorgverlening patientgericht vorm te geven en daarbij zou 
een programma zoals Ki©k juist voorrang moeten krijgen. De veranderingen in het zorgstelsel en 
daarmee de vergaande commercialisering in de zorg wakkeren vroeg of laat de concurrentie aan 
tussen zorginstellingen en clan is het van groot belang dat de organisatie daar klaar voor is en 
daarmee weet om te gaan. 

Naar aanleiding van de evaluatie van de organisatiestructuur die in 2007 is uitgevoerd en waarbij 
wordt aangedrongen op het terugdringen van het aantal divisies en het verdwijnen van het pro
grammamanagement in zijn huidige vorm, zou naar mijn mening een organisatiestructuur die 
ondersteunend zou zijn aan procesgericht (patientgericht) werken er uit kunnen zien zoals in Bij
lage Q. Het aantal divisies is hierin teruggebracht tot drie die de drie zorgstromen vertegenwoor
digen. Daaronder zijn de zorgpaden geplaatst die worden aangestuurd door specialisten die een of 
meerdere zorgpaden van dat specialisme aansturen. Diensten waar iedereen van gebruik maakt 
worden centraal aangestuurd per divisie. De zorgpaden kopen als het ware capaciteit in voor de le
vering van deze diensten. 

21 E r heeft geen vergelijking plaatsgevonden met eventuele andere pakketten, omdat ik via de Technische Universiteit al bekend was 
met dit pakket en ik er al verscheidene malen naar tevredenheid mee gewerkt heb. 
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• Een katalysator voor het ontwikkelen van een klantgerichte cultuur zou een beloningssysteem 
kunnen zijn dat het personeel extra kan motiveren om een ondememende houding aan te nemen. 
Dat wil zeggen dat initiatief wordt beloond, maar dat fouten maken ook mogelijk moet zijn, mits 
er maar van geleerd wordt. 
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EPILOOG 

In deze epiloog zal het project geevalueerd worden door de haalbaarheid van het ontwerp en de weten
schappelijke waarde van het onderzoek te bediscussieren. Daarna zal er nog een persoonlijke reflectie gege
ven worden. 

Haalbaarheid van AIM 

De haalbaarheid van de toepassing van AIM zal afhangen van een aantal zaken: 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

lmplementatie in de Amphia methode; 

Commitment van alle medewerkers aan de Amphia methode; 

Trainingen over de Amphia methode geven, waarbij extra aandacht wordt besteed aan de borging 
van de zorgpaden; 

Het wegnemen van de mogelijke bedreiging die de medewerkers zien in het meten van hun activi
teiten; 

Meer budget beschikbaar stellen om verbeteracties ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren; 

Het zoveel mogelijk automatiseren van metingen; 

Het opstellen van ondernemingsplannen volgens het INK-managementmodel . 

Wetenschappelijke waarde onderzoek 

Met dit onderzoek heh ik niet alleen getracht bij te dragen aan de verwezenlijking van patientgerichte zorg 
in het Amphia Ziekenhuis, maar tevens heb ik getracht theoretische modellen van patientgerichte zorg clan 
wel vraaggericht werken in de praktijk toe te passen. Hiervoor heh ik AIM, welke geinspireerd is op het 
Indicator Development Form0 gekoppeld aan het INK-managementmodel dat het Amphia Ziekenhuis 
reeds gebruikt als sturingsmodel voor het hogere management en heh ik het geheel ingepast in de Amphia 
methode, zodat de borging en verspreiding van AIM op zichzelf gewaarborgd is. 

Een van de grootste uitdagingen in de ontwikkeling van AIM was om het aan te laten sluiten op de ma
tri:xstructuur van de Amphia organisatie. In de literatuur over Performance Measurement Systems is name
lijk weinig te vinden over dergelijke toepassingen. Normaal gesproken worden doelen trapsgewijs naar 
beneden vertaald, maar in een matrix organisatie komen de doelen zowel horizontaal als verticaal bij el
kaar en kan er daardoor verwarring ontstaan. Aangezien voor indicatoren geldt: 'minder is meer', worden 
in AIM in eerste instantie alleen indicatoren ontwikkeld voor overlappende doelen. Deze doelen worden 
namelijk door beide managementlagen opgelegd en hebben daarom vanzelfsprekend een hogere prioriteit 
clan de andere doelen. Het zou interessant zijn als in de toekomst meer onderzoek zou worden verricht 
naar de toepassing van Performance Measurement Systems in matrixorganisaties. 

Uitgebreid onderzoek is gedaan naar wat precies patientgerichte zorg inhoudt (zie hoofdstuk 4) en is er een 
link gelegd naar vraaggericht of klantgericht werken/produceren uit de industriele wereld, die al veel langer 
op deze manier werkt. Modellen uit de industriele wereld kunnen vaak (na enige aanpassing) gebruikt 
worden in de gezondheidssector (zie hoofdstuk 1). 

Daarnaast zijn in hoofdstuk 8 de belangrijkste criteria om te komen tot een goede set van indicatoren aan 
bod gekomen. Momenteel wordt er met betrekking tot de gezondheidszorg erg veel geschreven over indica
toren en prestatie-indicatoren, maar clan worden over het algemeen externe prestatie-indicatoren bedoeld. 
Deze prestatie-indicatoren moeten aan hele andere eisen voldoen clan interne prestatie-indicatoren waar-
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voor AIM is ontwikkeld. Het is belangrijk dat dit verschil goed wordt gecommuniceerd naar de medewer
kers. 

Persoonlijke reflectie 

Met dit rapport heh ik willen bijdragen aan de transitie naar integrale kwaliteitszorg van het Amphia Zie
kenhuis. Hiervoor heh ik tegen de achtergronden van recente marktontwikkelingen die hun uitwerking 
niet missen op het Amphia Ziekenhuis, een methode ontworpen die zoveel mogelijk aansluit bij het Amp
hia Ziekenhuis. AIM stelt het management van het ziekenhuis in staat om op een verantwoorde wijze in
terne prestatie-indicatoren te ontwikkelen met het oog op het creeren van een continue verbetercyclus. 

Het afstudeertraject is niet bepaald over rozen gegaan. Zowel vanwege persoonlijke als zakelijke redenen 
kan ik terugkijken op bewogen tijden. Er is veel gebeurd sinds september 2006 en ik heh er enorm veel van 
geleerd. Ik hen ondanks mijn geringe kennis over de zorgsector bij aanvang van dit project, zeer enthousi
ast geworden over deze sector en de mogelijkheden die er liggen voor een startend Technisch Bedrijfskun
dige. Ik heh me met plezier verdiept in de wondere wereld van patientgerichte zorg en die van prestatie
indicatoren. Vooral de omvang van het laatste onderwerp had ik aanvankelijk onderschat. Wat kwam daar 
een hoop bij kijken! 

Ik heh mijn uiterste best gedaan om van dit project een succes te maken, niet alleen omdat het mijn afstu
deerproject is geweest, maar ook omdat ik begaan hen met de gezondheidzorg. Ik hen van mening dat het 
beter geregeld kan en moet worden, maar ik besef tegelijk dat deze sector zeer complex in elkaar zit en dat 
veranderingen hierdoor langzaam gaan. Niettemin is de bal gaan rollen en lijkt het er op dater werkelijk 
zaken gaan veranderen: meer transparantie, betere voorlichting, minder overconsumptie, kortom dat we 
sneller beter zijn. 
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APPL 
ASA 
DBC 
DVO 
EFQM 
EPD 
ERP 
ESWL 
FMEA 
Fte 
IKZ 
INK 
IOF 
ISO 
NIAZ 
OK 
PDCA 
PDMS 
POS 
SPC 
TQM 
VBP 
ZIC 

LIJSTVAN AFKORTINGEN 

Afspraken Planningssyteem 
American Society of Anesthesiologists 
Diagnosebehandelingcombinatie 
Dienstverleningsovereenkomst 

European Foundation for Quality Management 
Elektronisch Patien tendossier 
Enterprise Resource Planning 
Extracorporeal shock wave lithotripsy 
Failure Mode and Effect Analysis 
Full time-equivalent 
Integrale Kwaliteitszorg 
Instituut Nederlandse Kwaliteit 
Indicator Development Form 
International Organisation for Standardisation 
Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen 
Operatiekamer 
Plan-Do-Check-Act 
Patient Data Management Systeem 
Pre-operatieve Screening 
Statistische Proces Controle 
Total Quality Management 
V oorbereidingsplein 
Zorginnovatief Centrum 
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Bijlage A: Locatieprofielen op hoofdlijnen 

In onderstaande tabd is te zien welke zorgvoorzieningen aanwezig zijn per locatie. 

Kllnlek/ 

d.igbeh.indellng 

IC/MC 

Pollkllnleken 

Tabel 7: Locatieprofielen op hoofdlijnen [Amphia Ziekenhuis, 2002) 

1.angendlJk Molengr.acht Parteurban 

• Vrouw/K1nd centrum • lntervent1ecentrum, 

• Heelkunde - Heelkunde 

• KN0 - Orthoped1e 

• Urolog1e - Neurolog1e 

• Longgeneeskunde - lnterne geneeskunde 

• Genatne - Thoraxch1rurg1e 

• Psych1atne - Card1olog1e 

• lnterne geneeskunde - Longgeneeskunde 

• Oogheelkunde • Mondz1ekten en 

• Reumatolog1e kaa kc h1 ru rg1e 

• Pl a st1 sche ch 1ru rgie 

• IC • IC level 1 

• ledere vakgroep streeft naar een pohklm1sche 

hoofd- en nevenlocat1e 111 Breda, tenz1J een 

nevenlocat1e onnod1g of onwensehjk 1s 

• Elect1eve, laagcomplexe 

zorg ma: namevoor, 

- Orthoped1e 

- Heelkunde 

- Oogheelkunde 

- Dermatologie 

- lnterne geneeskunde 

- Neurolog1e 

-KNO 

-Allergolog1e 

- Urolog1e 

- Gynaecolog1e 

• Recovery, rean1mat1eteam 

• Alie vakken be halve mond

z1ekten en kaakch1rurg1e, 

card10-thoracaal ch1rurg1e en 

plast1sche ch1rurg1e 

Spoedelsende hulp • In reg10 SEH plan nader 

u1t te werken 

• 24-uurs spoede1sende • In reg10 SEH plan nader 

hulp met trauma-opvang u1t te werken 

Ondersteunende • Rad1olog1e • Rad1olog1e • Rad1olog1e 

.ifdellngen • Kh111sch chem1sch lab, • Khnisch chem1sch lab, • Beperkt kh111sch chem1sch lab, 

met subspec1ahsat1e met subspec1ahsatJe met su bspec1 a I I sat1e 
• M1crob1olog1e c1to en IVF • M1crob1olog1sch Lab • M1crob1olog1sche d1enst 

• Patholog1e (onderst.) • Pathologie (hoofdlab.) • Patholog1e(onderst.) 

• Apotheek • Apotheek • Apotheek 
• Anesthes1olog1e • Anesthes1olog1e • Anesthes1olog1e 

• Med1sche psycholog1e • Med1sche psycholog1e • Med1sche psycholog1e 

• Kl1111sche fys1ca • Khn 1sche fys 1ca • Kl1111sche fys1ca 
• Sexuolog1e • Nuclea1re geneeskunde 
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Bijlage B: Organigram Amphia Ziekenhuis 

MEDISCH E STAf 

PROGRAMMA 
ACUTE ZORG 
• SPOEDEISENDE HULP 
• INTENSIVE CARE 

PROGRAMMA 
ELECTIEVE ZORG 
• OPERATIEKAMERS 
• CENTRAlE STERILISATIE AFDELING 
• DAGBEHANDELING & KORT VERBLIJF 

PROGRAMMA 
CHRONISCHE ZORG 
• KLINISCH CHEMISCH EN HEMATO· 

LOGISCH LABORATORIUM 

• RADIOLOGIE 

• APOTHEEK 
• PATHOLOGISCH ANATOMISCH LABO· 

RATORIUM 
• LABORATORIUM VOOR MICROBIO• 

LOGIE EN INFECTIEPREVENTIE 
• NUCLEAIRE GENEESKU NOE 
• KLINISCH E FYSICA 

DIVISIE DIVlSIE DIVISIE 
VROUW& CARDIO- CARDIO-
KIND LOGIE CHi!URCI E& 

LONGGENEES-
KUNDE 

RAAD VANTOEZICHT 

RAAD VAN BESTUUR 

DIVlSIE 
CHlilURCIE & 
ORTH OPED IE 

DIVISIE 
lll<Ti:RNE& 
GERIATRIE & 
REUMATOLOG IE 

• CLIENTENRAAD 
• ONOERNEMINGSRMD 
· VERPLEEGKUNDIGE ADVlESRAAD 

• FACILITAIRE DIENST 

• INNOVATIE EN BESTUUR 

• PERSONEEL EN ORGANISATIE 

• FINANCIEN EN CONTROL 

INFORMATIEVOORZIENING EN 

AUTOMATISE RING 

DIVISIE DIVISIE DIVISIE 
NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE & ELECTIEVE 
REVALIDATIE PSYCHOLOGIE VAKKEN 

Figuur 11: Organigram Amphia Ziekenhuis 

Eindrapport III 



TU/e 
technische ni ers· eit eind oven or. 

( (' Amphia Ziekenhuis 

Bijlage C: INK-managementmodel 

In deze bijlage zal een bondige samenvatting worden gegeven over de belangrijkste aspecten van het INK
managementmodel. Deze informatie is afkomstig uit een informatiebrochure die te downloaden is via 
www.ink.nl. 

Leiderschap 

Management 

van 

ORGANISATIE 

Management 

van 

processen 

Medewerkers 

Maatschappij 

RESULTAAT 

Figuur 12: Het INK-managementmodel [www.ink.nl] 

Bestuur en 

financiers 

Het INK-managementmodel is een allesomvattend kader voor de bedrijfsvoering. De negen aandachtsge
bieden geven het management houvast en overzicht. De terugkoppeling in het blok 'Verbeteren en ver
nieuwen' en het concept van vijf ontwikkelingsfasen, geven sturing aan het proces van continue verbete
ring. Resultaten meten gebeurt aan de rechterkant van het model, vanuit het perspectief van vier groepen 
belanghebbenden. De activiteiten van de organisatie zijn vervat in vijf aandachtsgebieden aan de linkerzij
de. De afsluiting van het model is een terugkoppellus: verbeteren en vernieuwen is immers een voortdu
rend proces. 

DE RESULTATEN 

Bestuur en financiers: Financiele maatstaven wegen zwaar: omzet, winst en marges. Maar ook kritische 
procesgegevens zijn belangrijk: doorlooptijd, verspilling, kwaliteit van het management en realisatie van 
strategische doelen. 

Klanten en leveranciers: Het zijn partners in een keten. Hun oordeel over de kwaliteit van product of 
dienst kan doorslaggevend zijn. Inzicht in voorkeuren, trends en gedrag werpen vruchten af. Net als een 
goede samenwerking met zowel klanten als leveranciers. 

Medewerkers: Tevreden medewerkers leggen de basis voor een goed resultaat. De organisatie moet ook in 
hun behoeften voorzien. En die zijn niet louter materieel. Het gaat ook om persoonlijke ontwikkeling, 
uitdagend werk en de invloed op werkprocessen en de ontwikkeling van de organisatie. 
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Maatschappij: De omgeving kijkt mee over de schouder. Werkgelegenheid, milieu, kinderopvang, onder
wijs ... De raakvlakken zijn divers. Met overheden, belangengroepen of omwonenden. De maatschappelijke 
rol client voldoende uit de verf te komen. 

DE ORGANISATIE 

Management van processen: Dit aandachtsveld omvat het hele scala aan primaire, op de klant gerichte 
processen. En ook aanpalende terreinen, zoals plannen, controleren, evalueren en bijsturen. Uiteraard gaat 
het om de samenhang. Goed in kaart brengen is de kunst. 

Strategie en beleid: Een duidelijke visie en heldere doelstellingen liggen ten grondslag aan een excellente 
bedrijfsvoering. Een beleidstraject vraagt om inzichtelijke uitvoeringsplannen, adequate informatiestromen, 
draagvlak en een evenwichtige evaluatie. 

Management van medewerkers: Mensen vormen mede het kapitaal van een onderneming. lnvesteren in 
kennis en vaardigheden is daarom nodig. Goed personeelsbeleid en zorgen voor het welzijn van medewer
kers loont. Het draait om de optimale benutting van de mogelijkheden van mensen. 

Management van middelen: Naast financiele middelen gaat het ook om materialen, gebouwen, apparatuur, 
technologie en informatiesystemen. Het zijn onmisbare ingredienten voor een succesvolle bedrijfsvoering: 
doeltreffend en efficient. 

Leiderschap: Goed voorbeeld doet volgen. Een transparante visie en een gezonde bedrijfscultuur inspireren. 
Daadkracht enthousiasmeert. Leidinggevenden en managers op alle niveaus hebben daarmee de sleutels tot 
verbetering in handen. 

DE KOPPELING 

Verbeteren en vernieuwen: Voorspoed is doorgaans van tijdelijke aard. Uitblinken is een continu proces. 
Wie zichzelf regelmatig de INK-spiegel voorhoudt, ontdekt dat verbeteren en vernieuwen doorlopend om 
aandacht vragen. Dat leidt dan tot aeries op een of meet fronten. De koppeling tussen resultaat en organi
satie is onmiskenbaar. Duidelijk en krachtig. 

FUNDAMENfEIE KENMERKEN 

Het INK-managementmodel is gebaseerd op vijf fundamentele kenmerken van een excellente organisatie: 

1. Leiderschap met lef: De leiding bepaalt op basis van externe en interne informatie een uitdagende 
koers, draagt deze uit, motiveert, luistert, gaat de consequenties-ook voor zichzelf -niet uit de 
weg, is integer en houdt vol. 

2. Resultaatgerichtheid: De leiding stuurt op de toegevoegde waarde van de verrichte inspanningen en 
houdt de waardering door de verschillende groepen belanghebbenden (klanten, leveranciers, part
ners, medewerkers, bestuur, financiers en maatschappij) in balans. 

3. Continu verbeteren: Gemeten resultaten worden systematisch vergeleken met de, van de visie afge
leide, doelstellingen. Trends en afwijkingen worden geanalyseerd en leiden tot duurzame verbete
ringen. De leiding stimuleert medewerkers om innovatieve oplossingen aan te dragen en kennis 
uit te wisselen. 

4. Transparantie: Processen, hun onderlinge relaties en prestatie-indicatoren zijn vastgelegd en gecom
municeerd aan belanghebbenden. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn bekend. 
Kosten en baten zijn per proces(onderdeel) te meten en iedere werknemer kent zijn bijdrage aan 
het eindresultaat. 
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5. Samenwerking: Management en medewerkers werken op een professionele manier samen, waarbij 
persoonlijke doelen en organisatiedoelen op elkaar zijn afgestemd. Bureaucratische structuren zijn 
afgebroken. Met partners in netwerken wordt gezocht naar maximale toegevoegde waarde voor het 
geheel. 

VIJF ONfWIKKELINGSFASEN 

Geen enkele onderneming en geen enkel bedrijfsonderdeel is hetzelfde. Producten, markten, diensten, lei
derschap, omvang, historie en eigendomsverhoudingen, zijn bepalend voor de manier waarop de huidige 
besturing en bedrijfsvoering zijn ingericht en welke eisen in de toekomst worden gesteld. In het INK
managementmodel zijn vijf ontwikkelingsfasen gedefinieerd, die van fase I naar fase V een steeds com
plexere vorm van bedrijfsvoering laten zien. Hieronder worden de vijf ontwikkelingsfasen kort toegelicht. 

Pase I: Activiteit georie·nteerd 

In zijn eigen werksituatie streeft iedereen emaar het werk zo goed mogelijk uit te voeren. Vakmanschap 
wordt hoog gewaardeerd en door opleidingen ondersteund. Als er klachten zijn, probeert de ondememing 
deze te verhelpen. 

Pase II: Proces georie"nteerd 

De primaire processen worden beheerst. De afzonderlijke processtappen zijn gei:dentificeerd, taken, ver
antwoordelijkheden en bevoegdheden liggen vast. Prestatie--indicatoren fungeren als stuurmiddel. Processen 
worden verbeterd op basis van geconstateerde afwijkingen. 

Pase III: Systeem georie"nteerd 

Er wordt op alle niveaus systematisch gewerkt aan de verbetering van de onderneming als geheel. De Plan
Do-Check-Act--cyclus wordt toegepast in primaire, ondersteunende en besturingsprocessen. Klantenfocus is 
dominant voor het beleid dat erop is gericht problemen te voorkomen in plaats van te verhelpen. 

Pase IV.- Keten georie"nteerd 

Samen met partners in de voortbrengingsketen wordt gestreefd naar een maximale, toegevoegde waarde. 
Per partner wordt bepaald wie het meest geschikt is om een bepaalde taak uit te voeren. Besturingssystemen 
worden met elkaar verbonden. Innovatie staat voorop. 

Pase V.-Transjormatie georie·nteerd 

De strategie is erop gericht in de markten waarin men opereert tot de top te behoren. Op basis van een 
lange--termijnvisie worden tijdig de bakens verzet om activiteiten in nieuwe markten op te starten, bedrijfs
onderdelen met een lagere, toegevoegde waarde af te stoten en de inrichting van de onderneming aan de 
gewijzigde omstandigheden aan te passen. 
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Bijlage D: Generiek Electief zorgpad 
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Figuur 13: Generiek electief zorgpad 

Eindrapport VII 



TU/e 
technische nivers·teit eino oven nr. 

( ( Amphia Ziekenhuis 

Bijlage E: Amphia methode 

In deze bijlage wordt een kart overzicht gegeven van de verschillende fasen en stappen waaruit de Amphia 
methode voor procesbeschrijving en procesherontwerp [Amphia Ziekenhuis, 2006a] is opgebouwd. 

Plan fase 
1. Beleidsbeslissing: Voordat er een traject van procesherontwerp wordt gestart moet er een gevoel 

van urgentie bestaan. Deze noodzaak kan van binnen de afdeling/ divisie komen of van buitenaf, 
bijvoorbeeld vanuit het ziekenhuisbeleid. De start van het project hangt af van een go/no go be
slissing die wordt genomen door het duaal management van de divisie/ organisatorische eenheid. 
Hierbij wordt gekeken naar de motivatie van de diverse betrokken partijen en het verbeterpotenti
eel van het proces. 

2. Projectvoorstel met uitgebreide business case: Als er groen licht is gegeven in de vorige stap clan 
wordt er conform Prince 2 een projectvoorstel gemaakt welke wordt gedragen door het duaal ma
nagement van de divisie/ organisatorische eenheid. In dit projectvoorstel wordt duidelijk omschre
ven over welk proces het gaat en uit welke personen de werkgroep gevormd wordt. Tevens wordt 
een uitgebreide business case opgesteld waarin de voor- en nadelen van het project warden be
schreven. 

3. Beschrijven huidige situatie: In deze stap wordt het proces in kaart gebracht door middel van 
stroomschema's. Er wordt per processtap vastgelegd wat die processtap inhoudt, wie verantwoorde
lijk is, welke informatie er wordt gebruikt, welke informatie wordt geleverd als output en wat de 
doelstelling (norm) van die activiteit is. 

4. Bepalen indicatoren en opstellen meetplan: Er dienen indicatoren te warden opgesteld aan de 
hand waarvan men kan achterhalen of de doelstellingen uit het projectvoorstel gerealiseerd war
den. Met behulp van een meetplan wordt per indicator vastgesteld wat er wordt gemeten, wie er 
meet, wat de databron is, wat de meetperiode is, wie de gegevens invoert en wie de gegevens analy
seert. Aan de hand van dit meetplan zal er een nulmeeting plaats moeten vinden teneinde de hui
dige situatie met de toekomstige te kunnen vergelijken. De feitelijke uitvoering hiervan is pas in 
stap 6. 

Do fase 
1. 

2. 

3. 

Knelpuntenanalyse: In deze stap warden ervaringen van diverse betrokkenen achterhaald. Me
thoden om dit te doen zijn bijvoorbeeld: interviews, patientenenquetes en een Amphia Ronde Ta
fel bijeenkomst (zie bijlage G). Verder warden formulieren, folders, procedures, checklists, dossiers 
etc. verzameld en bekeken. 
Nulmeeting: Er wordt een nulmeeting gedaan voor de indicatoren die in het meetplan zijn be
noemd. Deze nulmeeting is van belang om de uitgangssituatie vast te stellen, aan de hand waarvan 
vervolgens de resultaten van de verbeteringen inzichtelijk gemaakt kunnen warden. 
Quick-wins: In het geval dater tijdens het beschrijven van het proces al verbeteringen benoemd 
warden die gemakkelijk zijn door te voeren, clan wordt dat aangemoedigd. Zogenaamde quick
wins leveren namelijk direct resultaat op en creeren zodoende meer draagvlak voor het project. 

Check fase 
4. Het verbeterde proces: Hier wordt de beslissing genomen of dat er verbeteringen warden doorge

voerd op het bestaande proces of dat het proces wordt herontworpen. De 3 bordenmethodiek22 

wordt aangereikt als methode om tot verbeterpunten te komen. Als wordt besloten om het proces 
te gaan herontwerpen clan wordt eerst een ideaal proces bedacht. Dit ideale proces wordt clan pas 
getoetst op haalbaarheid. 

5. Opstellen implementatieplan: In deze stap wordt een implementatieplan opgesteld die tenminste 
de volgende onderdelen bevat 

22 Bij de 3 borden methodiek wordeo op het linkerbord de koelpunten geplaatst en op het middelste en rechterbord respectievelijk 
de daarbij behorende acties en doelen. 
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Act fase 
1. 

2. 

3. 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Welke stappen dienen ondernomen te worden voor de implementatie van de verbeter
voorstellen? 

Wie is verantwoordelijk voor ieder van de stappen? 

Wat is het tijdspad waarbinnen de implementatie zal plaatsvinden? 

Op welke manier vindt communicatie plaats naar alle betrokkenen bij het proces? 

Welke randvoorwaarden dienen ingevuld te zijn voor een succesvolle implementatie? 

Wat zijn de kritieke succesfactoren voor de implementatie? 

Welke personele en financide middelen zijn nodig voor de implementatie van het ont
werp? 

Testfase: In deze stap wordt het nieuwe proces eerst op kleine schaal uitgeprobeerd. Hierbij is nog 
maximale begeleiding van de werkgroep aanwezig. Deze testfase kan uitgevoerd worden met bij
voorbeeld een beperkt aantal patienten of voor een beperkte periode. Aan de hand van de in stap 
opgestelde prestatie-indicatoren wordt de testfase uitvoerig geevalueerd met de eindgebruikers en 
betrokkenen. Als het proces wordt goedgekeurd clan kan het uitgerold worden naar de hele patien
tengroep. 
Botgiogsplan: Vaak gebeurt het dat, na de invoering van het nieuwe plan, men toch ( onbedoeld) 
weer terugvalt in oude patronen. Daarom moet het proces worden gcintegreerd in bestaande sys
temen, zoals: ziekenhuisinformatiesysteem, formulieren, statusvellen, dossiers. protocollen, folders, 
updaten DKS-e, aanpassing inwerkplannen, etc. 
Overdracht naar de lijnorganisatie: Na de implementatie van het nieuwe proces is het van cruci
aal belang dat men blijft meten, verbeteren en evalueren. In deze stap client ook de nulmeeting ver
geleken te worden met de gegevens afkomstig van het nieuwe proces. Op deze manier kan aange
toond worden welke resultaten bereikt zijn. Om terugval naar bet oude proces te voorkomen die
nen de volgende acties te worden genomen door het afdelingshoofd: 

• Regelmatige evaluatie en meting van de benoemde indicatoren; 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Benoemen van een verantwoordelijke voor het bijhouden van de resultaten en van een 
medewerker die een signaalfunctie heeft in het geval van ontstane knelpunten; 

Blijven zoeken naar kleine of grate wijzigingen die bet proces verder verbeteren. Het is 
heel belangrijk dat er een verbetercultuur gecreeerd wordt waarin iedere bijdrage even 
waardevol is; 

Wanneer het doelniveau van een indicator gehaald is: het bijstellen van de doelen naar 
een nog hoger niveau; 

Het toevoegen van nieuwe indicatoren; 

Benchmarken op bijvoorbeeld kostprijs, wachttijd, doorlooptijd, verpleegduur, etc. 

Tevens kan men over de grenzen van het ziekenhuis heenkijken naar hoe het geregeld is met betrekking tot 
de nazorg en de verwijzing. 
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Bijlage F: Zorgpadbeschrijvingen 

In deze bijlage wordt per zorgpad een korte omschrijving gegeven van de aandoening en behandeling. 
Aangezien de procesbeschrijvingen zeer omvangrijk zijn, is er voor gekozen om deze niet toe te voegen. 

Cataract (Oogheelkunde) 
Cataract wordt in de volksmond ook wel staar genoemd. Staar is een typische ouderdomsaandoening die 
zich manifesteert door het troebel warden van de ooglens. Het gevolg is dat men waziger gaat zien en dat 
kleuren grauwer worden. Iedereen krijgt hier vroeg of laat mee te maken. Er zijn twee vormen van staar: 

1. Jeugdstaar: Dit is staar die ontstaat door ziekte of beschadiging van het oog bij een ongeval 
2. Ouderdomsstaar: Deze vorm ontstaat geleidelijk. 

Staar gaat niet vanzelf over, maar met een operatie kan het zicht weer volledig hersteld worden. Hiertoe 
wordt de oude lens vervangen door een kunstlens. Patienten warden in Dagbehandeling opgenomen, om
dat ze vrijwel direct na de operatie weer naar huis kunnen. Er is namelijk geen algehele narcose nodig. 

Sluders en buisjes (Keel, Neus, Oor) 
Het knippen van de amandelen wordt ook wel sluderen genoemd. Deze methode van het verwijderen van 
de amandelen wordt alleen toegepast bij kinderen tot een jaar of 10. Bij volwassen worden de amandelen 
'gepeld', omdat ze veel vaster zitten. Deze behandeling wordt toegepast wanneer klachten van ontstoken 
amandelen steeds weer terugkomen en niet meer met behulp van antibiotica zijn te bestrijden. 

Buisjes worden geplaatst als de patient (meestal kinderen) last heeft van middenoorontsteking. Pas als laats
te redmiddel warden operatief buisjes geplaatst om het ontstekingsvocht uit het middenoor te verwijderen. 
Of het kind dezelfde dag weer naar huis kan hangt af van de wijze van verdoving. 

Knie arthroscopie (Orthopedie) 
Deze behandeling wordt toegepast wanneer men last heeft van de meniscus (schijf van kraakbeen die tus
sen het boven- en onderbeen zit). Met behulp van arthroscopie (''het kijken in een gewricht") kan een stuk
je meniscus, dat is afgescheurd warden verwijderd. De arts maakt, nadat de patient doormiddel van een 
ruggenprik is verdoofd, daartoe twee a drie kleine gaatjes in de knie waardoor een kleine camera, lampje en 
een schaartje naar binnen gaan. Patienten kunnen in principe op dezelfde dag weer naar huis. 

Niersteenvergruizing (ESWL) (Urologie) 
Bij niersteenvergruizing warden nierstenen door middel van schokgolven verpulverd tot kleine stukjes 
gruis. Dit gruis kan de nier via de natuurlijke weg verlaten. De schok- of geluidsgolven worden opgewekt in 
het vergruizingsapparaat. Dit is een rubberen bol die tegen de zij wordt geplaatst waar de nier zich bevindt 
met de stenen. De behandeling duurt ongeveer een half uur en de patient kan, omdat hij slechts met een 
ruggenprik is verdoofd, dezdfde dag nog naar huis. 

Neurostimulatie (Anesthesie) 
Neurostimulatie is het door middel van elektrische stroompulsjes opnieuw programmeren van de zenu
wen. Door neurostimulatie warden ongewenste prikkelingen van de zenuwen gereduceerd en de goede 
prikkelingen geactiveerd Tegen het ruggenmerg wordt een elektrode geplaatst en deze brengt elektrische 
pulsen over die ervoor zorgen dat pijnsignalen worden geblokkeerd voordat ze de hersenen bereiken. De 
operatie wordt meestal in twee stappen uitgevoerd: de proefstimulatie en de implantatie van een perma
nent systeem. Tijdens de proefstimulatie beoordeelt de arts de reactie op ruggenmergstimulatie een aantal 
dagen of weken. Wanneer de pijn voldoende wordt verlicht en de patient geen problemen met het systeem 
heeft, implanteert de arts een permanent systeem. 
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Bijlage G: ASA-classificatie 

Wereldwijd wordt de ASA-classificatie (ASA= American Society of Anesthesiologists) gehanteerd om de 
emst van ziek-zijn en het anesthesierisico te kunnen inschatten. Het actuele anesthesie risico wordt globaal 
geschat op 1/250.000 patienten; bij gezonde patienten bedraagt het risico 1/400.000. 

De volgende indeling in ASA-klassen wordt wereldwijd gehanteerd: 

I. Gezonde persoon, zonder regelmatig medicatiegebruik (voorbeeld: een overigens gezonde vrouw van 
28 jaar met een liesbreuk). 

II. Patient met een lichte aandoening, waarvoor al clan niet medicatie, zonder beperking normale activi
teiten (voorbeeld: milde, goed ingestelde diabetes of hypertensie, lichte anemie, chronische rokersbron
chitis). 

ill. Patient met emstige systeemaantasting waarvoor medicatie, met beperking normale activiteit (voor
beeld: emstige diabetes mellitus met vaatcomplicaties, invaliderende longziekte, angina pectoris). 

N. Patient met zeer emstige systeemaantasting, chronisch bedreigend voor het leven (voorbeeld: patienten 
met hartziekten met duidelijke tekenen van hartfalen, voortgeschreden long-, lever- of nierfalen). 

V. Moribundus, waarvan verwachte overleving < 24 uur met of zonder ingreep (voorbeeld: de patient met 
een gebarsten buikaneurysma, de patient met een emstig schedeltrauma). 

E. Dringende ingreep. 

[http://www.vzwgo.be/dokters/specialisme/anesthesie/starthtm, 26 april 2007] 
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Bijlage H: Amphia Ronde tafel 

De Amphia Ronde Tafelbijeenkomsten zijn in het leven geroepen om erachter te komen hoe de zorg 
wordt beleefd bij de klant, de patient. Een Amphia Ronde Tafelbijeenkomst vindt plaats in de vorm van 
een kringgesprek, onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider. Hierbij wordt door de gesprekslei
der aan patienten van een afdeling of polikliniek gevraagd, wat zij van de dienstverlening vinden. De be
trokken Amphia medewerkers (specialisten, verpleegkundigen, polikliniekmedewerkers, etc.) zijn hierbij als 
toehoorders aanwezig. 

Het doel van een Amphia Ronde Tafelbijeenkomst is het op directe wijze verkrijgen van feedback van 
patienten om waar nodig te komen tot concrete verbeteracties binnen een zorgproces. Tevens levert het 
directe gesprek met de patient een beter inzicht in hun behoeften. Amphia medewerkers zijn zich bewust 
van hun klanten en stellen zich open voor hun behoeften. Door de directe confrontatie met de mening 
van de patient is het effect op het gedrag van de medewerker groot Bovendien kan naar aanleiding van de 
feedback die men van patienten krijgt, besloten worden tot concrete verbeteracties. 

De werkwijze is als volgt 

• 

• 

• 

V oorbereiding 
o De voorbereidingsgroep - met daarin vertegenwoordigd de verantwoordelijk manager, af

delingshoofd(en) en secretariele ondersteuning - maakt een keuze welke patientengroep 
benaderd gaat worden, welke zorgverleners voor deelname uitgenodigd worden en welke 
vragen zij graag beantwoord willen zien door patienten. 

o Reserveren ruimte, catering, etc. 
Uitvoering 

o Welk.om heten deelnemers en inleiding door gespreksleider. 
o In het eerste uur zijn alleen de deelnemende patienten aan het woord 
o In het tweede uur krijgen de medewerkers de gelegenheid tot het stellen van vragen of om 

toelichting te vragen. 
o Daarna kunnen de patienten nog vragen stellen aan de toehoorders (de medewerkers). 

Van groot belang is dat de medewerkers op geen enkel moment in discussie gaan met de 
patienten. 

o Afsluitend volgt een evaluatieronde zonder patienten. 
Vervolg 

o Het verslag van de bijeenkomst moet besproken worden op werkbesprekingen en stafver
gaderingen. 

o Eventuele verbeteracties moeten op de rails worden gezet 
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Bijlage I: Integrale Kwaliteitszorg 

Tabel 8: Matrix kwaliteitsorganisatie [Bannink & Bont, 1995) 

Top-down Bottom-up 

Structuur • Organisatiebrede trainingen • Door de werkvloer ge"initi-
in methoden en technieken eerde projecten gericht op de 

• Creeren van een kwaliteitsor- verbetering van processen op 
ganisatie naast de lijn een afdeling 

• Gebruik maken van een • V erdere invulling van het 
stuurgroep met de nadruk op strategisch kwaliteitsbeleid op 
in terdisciplinair, projectma- decentraal niveau 
tigwerken • Protocollering van medisch 

• Strategisch kwaliteitsplan inhoudelijke zorg 
uitgewerkt tot op decentraal • Protocollering van verpleeg-
ruveau kundige zorg 

• Protocollering van zorgpro- • Ontwikkelen van indicatoren 
cessen (handboek) 

• Beheersen van processen 
door middel van indicatoren 

Cultuur • Organisatiebrede werkconfe- • Patientgericht verplegen 
renties met als doel 'samen- • Projecten doorlopen met als 
werken' doel beter samenwerken 

• Creeren van een kwaliteitsor- • Met grate mate van vrijblij-
ganisatie in de lijn door mid- vendheid starten met knel-
del van een netwerk puntprojecten zodat de atti-

• V oorbeeldgedrag van directie tude van medewerkers ten 
en middenmanagement aanzien van het nut van IKZ 

• Het immaterieel belonen van positief verandert 
successen • Door projecten openheid 

• Het over de muur principe creeren om fouten te mogen 
afwijzen maken 

• Communiceren dat de klant • Ketengericht leren denken 
cen traal s taa t 
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Tabel 9: Verschilleo tusseo IKZ en de hedeodaagse werkwijze in de zie
kenhuissector [Banniok & Boot, 1995] 

IKZ Zickcnhuisscctor 

• Klant centraal • Focus intern op eigen vakgebied 

• Continu verbeteren van processen als on- • Ad hoc verbeteren van de kwaliteit als ge-
derdeel van de lange termijn strategie volg van kort cyclisch denken 

• Gericht op de gehele organisatie, macro-- • Gericht op eigen deelgebied, micro, vrij-
sys teembeheersing heid/ autonomie 

• Gaat uit van medewerking in de lijn, waar- • Referentiekader professional ligt buiten de 
door sturing top-down mogelijk is instelling en sommigen zijn buiten de lijn-

organisatie gesitueerd. Top-down sturing is 
hierdoor moeilijker 

• Aandacht op micro niveau voor zowel (cul- • Aandacht gericht op objectieve maatstaven. 
turele attitude aspecten als objectieve maat- Aan attitude aspecten wordt weinig aan-
staven die de kwaliteit van de dienstverle- dacht geschonken 
mng weergeven. 

• Focus op integrale efficiency en effectiviteit • 
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Bijlage J: lndicatoren per Zorgpad 

Tabel 10: lndicatoren per Zorgpad 

Cataract 

Sluders & Buisjes 

Knie scopie 

F.SWL 

Neurostimulatie 

Eindrapport 

Rcsullaatgchicdcn 

• patientperspectief 
• tijdigheid 

• patientveiligheid 

• doelmatigheid 

• leverbetrouwbaar
heid 

• patientperspectief 
• tijdigheid 

• patientveiligheid 
• doelmatigheid 

Geen 

• patientperspectief 
• tijdigheid 

Indicalorcn 

• patientenenquete 

• toegangstijd poli 
• wachttijd tot OK 
• totale procestijd 
• aantal postoperatieve wondin-

fecties 
• aantal MIP meldingen 
• totale kosten proces 
• bruto OK-tijd per patient per 

verrich tingencode 
• netto OK-tijd per patient per 

verrichtingencode 
• totale politijd per patient 
• opnameduur in uren 
• aantal polikliniekbezoeken 

per DBC op de PL 
• % afspraken dat door zieken

huis wordt verzet ( opna
mes/DB) 

• % afspraken dat door het 
ziekenhuis wordt verzet (poli
kliniek) 

• patientenenquete 
• toegangstijd poli 
• wachttijd tot OK 
• % afspraken dat door zie-

kenhuis wordt verzet 

• wachttijd op de poli 
• ontbreken van documenten 
• knie markeren 
• totale kosten proces 
• OK-tijd per patient 
• totaal aantal polibezoeken 

per patient 
• totale afdelingstijd per pati

ent+ wisselti. d 

Geen 

• patientenenquete 

• toegangstijd poli 
• wachttijd tot behandeling 
• % afs raken dat door zie-

Nul
meting 

Norm 

!"" -

2,Swkn 
Swkn 

27% 

3wkn 
3wkn 

5% 

5% 
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kenhuis wordt verzet 
• patientveiligheid 
• doelmatigheid • totale kosten proces 

• OK-tijd per patient 

• totaal aantal polibezoeken 
per patient 

• totale afdelingstijd per pati-
ent + wisseltijd 
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Bijlage K: ZIC indicatoren 

In deze bijlage zijn voor de locatie Pasteurlaan voor de periode december 2005 tot en met september 2006 
de scores te zien voor de ZIC indicatoren: toegangstijd polikliniek, wachttijd kliniek, afspraakmutaties en 
gemiddelde ligduur in het dagbehandelcentrum. Aan de rechterkant van de grafieken staat de norm aange-
geven (bijvoorbeeld Treeknorm). 
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Bijlage L: Overzicht Interviews Afdelingshoofden 

Tabel 11: Over.licht interviews afdeliogshoofdeo 

Zorl!Paden ➔ Catara!;ten ~ N!:!YQ~timulatie Knie arthrosc211i1: Slude~ & Byisj!:l! 

Vrairen G. Elshout A. Barichovicht A. Leenaars M. Duffhues23 E. D ekker 

Welke prestatie- ZI C-indicatoren: ZIC-indicatoren: ZI C-indicatoren: ZI C-indicatoren: ZIC-indicatoren: 

indicatoren worden er • Toegangstijd poli • Toegangstijd poli • Toegangstijd poli • Toegangstijd poli • Toegangstijd poli 
gebruikt op uw afdeling? • Productie • Productie • Productie • Productie • Wachttijd kliniek 

• Wachttijd kliniek • Wachttijd kliniek • Wachttijd kliniek • Wachttijd kliniek • Productie 

• # afspraakmutaties • # afspraakmutaties • # afspraakmutaties • # afspraakrnutaties • # afspraakmutaties 

• Gem. # liguren per • Gem. # liguren per • Gem. # liguren per • Gem. # liguren per • Gem. # liguren per 

maand per specia- maand per specia- maand per specia- maand per specia- maand per specia-

lisme lisme lisme lisme lisme 

• Patienttevredenheid 

Wordt de prestatie van het Ja Nog niet. Ja, voor neurosimulatie en Nee Nee, of althans niet bij 

zorgpad ook afzonderlijk pijnpompen (vallen beiden haar bekend. 

gemeten? onder de noemer 'neuro-
modulatie' bestaat er een 
eigen systeem. De presta-
tie van de andere zorgpa-
den wordt gemeten 
a.d.h.v. de ZIC indicato-
ren. 

lndien er gemeten wordt • Amphia Ronde Tafel Binnenkort wordt de • Toegangstijd poli n.v.t. n.v.t. 

per zorgpad, wat wordt er • Project wachtkamer- herhalingsfactor van het • Wachttijd kliniek 
dan gemeten? tijden ( niet helemaal zorgpad bijgehouden. • Doorlooptijd 

goed gelukt) Momenteel worden de 

• Klachten kosten onder de loep 

• Telefonische bereik- genomen. Onderhandelin-

baarheid gen zijn gaande met 
verzekeraars over een 
extern budget. Kos-
ten/baten analyse ligt bij 
F&C. 

Mist u bepaalde indica- Ja, bijv een indicator die Niet gevraagd Niet gevraagd Niet gevraagd 
toren? meet hoe vaak het voor-

komt dat een arts eigen-
handig een afspraak 
verzet. 

Bestaat er een kwali- Niet gevraagd Nee Ja, deze bestaat uit een Nietbekend Niet bekend. 
teitssysteem? lange vragenlijst voor Er is wel een werkgroep 

patienten. Wordt momen- kwaliteit die a.d.h.v. 
tee! nog te weinig mee enquetes verbeteracties 
gedaan om resultaat te uitvoert. 
verbeteren. 

Vindt u dat u voldoende Ja en nee. Je heb t namelijk Niet altijd, gegevens Eigenlijk ben ik geen De prestatie is meer clan 1k heb natuurlijk een 
in staat bent om de presta- niet altijd de bevoegdheid komen meestal pas 2 formed afdelingshoofd. Ik alleen het zichtbare begroting gekregen, maar 
tie van het zorgpad te om dingen te lnmnen maanden later door heb op zich we! de touw- resultaat op de afdeling. ik houd zelf maar een 
beiiwloeden? regelen. Als de verbetering tjes in handen, maar toch Het IS moeilijk om de excelsheet bij waarin ik de 

binnen het budget valt, zeker in combinatie met kostprijs van het zorgpad personeelskosten over-
dan kan hij het direct de specialisten. M.b.v. Z IC inzichtelijk te maken. zichtelijk heb neergezet. 
regelen. indicatoren kan bijge- Hierdoor is het m oeilij k Anders weet ik het ook 

stuurd worden, maar niet om de organisatie te niet. 
Medewerkers zijn bereid op resultaat want dat is de sturen. 
om mee te helpen met verantwoordelijkheid van 
verbeteringen de specialisten. 

Is bij iedereen bekend Ja Nee Ja, bij iedereen. Nee Niet bij haar bekend. 
welke indicatoren gemeten Misschien weten degenen 
worden? die destijds hebben mee-

gewerkt aan de ontwikke-
ling van het zorgpad dit 
nog. 

Is iedereen in staat om zelf Nee, want ze hebben niet Needus Nee, niet iedereen Nee n.v.t. 
de indicatoren te hem- altijd de autorisatie daar-

23 
Miriam Duffbues is nooit echt ingewerkt als verantwoordelijk afdelingshoofd voor het zorgpad knie-scopie. Zij is meer betrok

ken bij Joint-Care. Voor het zorgpad knie-scopie zal een nieuwe verantwoordelijke worden aangewezeo. 
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vloeden? 
Gelden er per indicator 
bepaalde normen? 

Waar moet u aan het eind 
van het jaar verantwoor
ding voor afleggen? 

Wat zijn de kernwaarden 
van uw patienten? 

Wordt er op dit moment 
onderzoek gedaan naar de 
kemwaarden van patien
ten 

Wordt vastgelegd wat 
iedere patient van de 
behandeling vond? 

Wat wordt er gedaan met 
de informatie uit de 
exit:gesprekken? 
Wat wordt er gevraagd 
tijdens een exitgesprek? 

Wordt de uitkomst van 
een exitgesprek digitaal 
opgeslagen? 
Voor w1e zijn deze uit
komsten in te zien? 
Zijn er recentelijk initiatie
ven ontplooid die de 
patientgerichtheid heeft 
verbeterd? 

voor. 

Ja 
• Telefoon opnemen 

binnen 4 keer over
gaan 

• Patient niet !anger dan 
15 min. laten wachten. 

• A date is a deal 
Er is een kwartaalrappor
tage. Leidraad 1s het 
jaarverslag. Daar moet aan 
voldaan warden. 

Basishouding waarbij 
waarden en normen de 
patientgerichte zorg ten 
goedekomen 

Er warden niet op structu
rele basis enquetes uitge
voerd. Wei is er een 
Amphia Ronde Tafel 
gehouden 
Nee, alleen dus incidenteel 
bij een Amphia Ronde 
Tafel 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t 

• Er wordt voortaan 
koffie/ thee rondge
bracht in de wacht
kamer. 

• Er is een proef gaande 
waarbij de patient niet 
meer meteen van de 
oogarts naar de inta
keverpleegkundige 
gaat, maar eerst naar 
huis zodat het nieuws 
kan bezinken en er 
dan een intakeaf
spraak gemaakt wordt. 
Bijkomend voordeel is 
de betere planbaarheid 
van de opnamever
pleegkundigen en dat 
de patienten iernand 
mee kunnen nemen. 

• Als na een test blijkt 
dat het gezichtsveld 
goed is, moet dit 
meteen teruggekop
peld kunnen worden, 

Eindrapport 

Nee, niet voor iedere 
indicator 

Alleen dat het aantal 
ESWL gehaald wordt en 
de verdere productie 
afspraken warden behaald 

Wei in planning van de 
ingreep, wat precies de 
kernwaarden zijn is rnij 
niet bekend 

Nee 

Nee 

N.v.t. 

N.v.t. 

N.v.t. 

N.v.t. 

Nee, uiteindelijk 1s het 
zorgpad verbeterd door de 
interventies die we aan het 
begin genomen hebben. 

or. 
( ( Amphia Ziekenhuis 

Wij hanteren op dit 
moment de T reek:normen 
voor de indicatoren die 
tijden meten. Voor 
kwahteitsindicatoren 
worden geen normen 
gehanteerd. 

Productie 

Deze zijn niet definitief 
beschreven. Weet men 
niet. 

Nee 

Nee, niet van alle patien
ten. Steeb.1)roefsgewijs 
worden patienten geen
queteerd. 

Zaken die voor verbete
ring vatbaar zijn warden 
aangepakt. 
De vragen zijn niet voor 
iedere patient hetzelfde. 
Ligt aan de doelstelling en 
aan de knelpunten die al 
bekend ziin. 
Ja, op de ZIC schijf 

Iedereen die toegang heeft 
tot de ZIC schijf. 
Ja, bij verpleegkundige 
handelingen zijn patienten 
geenqueteerd. Aan de 
hand daarvan zijn actie
punten opgesteld. V ragen 
die gesteld zijn gmgen 
over: 

• Informati-
evoorziening 

• Bejegening 
• Wachtduur 

• Samenwerking 
tussen disciplines 

J a, Treek:normen ( daar 
zitten we meestal onder). 
Andere normen hanteren 
we niet. 

Aangezien Marian nog 
niet officieel is aangesteld, 
kan zij daar geen uitspra
ken over doen. Redelij
kerwijs verwacht zij een 
reportage te moeten geven 
van de indicatoren. De 
productie hoort daar niet 
bii 
In ianuan wordt gestart 
met patienteninterviews. 
Snelle zorg is een kem
waarde wellicht. 

Patientenenquetes warden 
gehouden. De interviews 
warden nu door studenten 
voorbereid. 

Sinds 1 november 1s er 
een nieuw verpleegkundig 
dossier waarin exitge
sprekken rniddels een vast 
format warden opgeno
men. Bij DBI-I patienten 
wordt de volgende dag 
gebeld voor het exitge
sprek. 
Daar warden eventueel 
verbeteracties op uitge
voerd 
Zie format 

Nee 

n.v.t. 

Onlangs niet meer 

Zij gaat meedoen met een 
landelijk project over 
'incidenten melden', maar 
dat project is niet toege
spitst op deze patienten
groep. Het doel is om in 
2008 een Amphia breed 
incidentmeetsysteem te 
hebben. 
Nu warden fouten aan het 
MIP gemeld. 
Verstoringen in het OK 
programma worden 
gemeld binnen 'a date is a 
deal'. 

Wij hanteren op dit 
moment de Treeknormen 
voor de indicatoren die 
tijden meten. 

• Personeelsbeheer 

• Financien 

• Etc. 
Ongetwijfeld zullen daar 
de zorgpaden ook bijho
ren, maar daar ben ik nog 
niet aan toegekomen. 

• 

• 

Dat de ouders hun 
kind kunnen bege
leiden naar de OK 

Goede voorlichting 

Nietbekend 

Niet bekend, want zij is 
niet verantwoordelijk voor 
de kliniek. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

Nee 
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Zijn er duidelijke knelpun
ten aan te wijzen voor dit 
zorgpad? 

Bcinvloedt een of meerde
re van deze knelpunten de 
prestatie van het zorgpad? 

ls er een dieper liggende 
oorzaak? 

Voelt u zich verantwoor
delijk voor het oplossen 
van de knelpunten 

Heeft u een idee hoe de 
knelpunten kunnen 
worden opgelost? 

Vinden er veel innovaties 
plaats die betrekking 
hebben op dit zorgpad? 

zodat de patient niet 
na drie dagen terug 
hoeft te komen. 

• Artsen zijn vaak 
aanleiding tot knel
punten. 

• Zie Ronde Tafel 

• Patienten die volledig 
onder narcose gaan, 
doorlopen een ander 
traject en daar gaat 
nog al eens wat fout 

• Statussen zijn heel 
vaak (dagelijks) zoek. 
Dit is een ziekenhuis 
breed probleem. 

Ja, bijvoorbeeld de status
sen die zoek zijn. Er kan 
veel tijd bespaard worden 
als men niet meer hoeft te 
zoeken of te wachten op 
statussen. Dit scheelt voor 
hem alleen al 1,5 fte. 

• De fusie 

• Artsen nemen dos
siers mee naar huis 

• Verschillende versies 
van dossiers 

• DBS werkt niet 

• Dossiers niet digitaal 

• Hoofd archief werkt 
niet mee 

1k ben het aanspreekpunt, 
maar hij heeft veel gedele
geerd en dat heeft de 
betrokkenheid bevorderd. 
Een digitaal dossier 

Ja, er zijn net twee a drie 
oogartsen aangenomen 
vanuit Rotterdam 

Zijn naar uw mening de Nee 
gebruikte technieken state
of-the-art? 

Hoe lang duurt het onge
veer voordat een innovatie 
wordt ingevoerd? 

Komt u veel barrieres 
tegen als u een innovatie 
wilt invoeren? 

Glaucoom: ¾ jaar 
Diabetes screening: ½ jaar 

• De maatschap is vrij 
groot waardoor er ook 
veel meningen zijn. 

• Aanwezigheid apara
tuur 

Eindrapport 

• ESWL sessie separaat 
aan OK sessie stopge
zet 

• Er bestaat onduide
lijkheid over herhaal
factor behandeling 

• 5 patienten per OK 
sessie te veel 

Ja, de onduidelijkheid over 
de ESWL sessies 

Doordat op dit moment er 
een OK sessie af is geval
len kan het de dagbehan
delings indicatoren bein
vloeden 

Oat 1s al aan de orde 
gekomen 

Ja, gedeeltelijk 

• Meten van herhalings
factor 

• # OK's terugbrengen 
naar 4 per sessie 

• Info brochure op
nieuw bekijken 

Soms 

Daar zorgt de firma voor 
waarvan we de apparatuur 
lenen 

N.v.t. 

N .v.t. 

or. 
( ( Amphia Ziekenhuis 

Ja, zo'n stuk of 10 - 15 
knelpunten. Zie rapport 
van Laura. 

Ja, bijv bij de pijnpompen 
bestaat er onduidelijkheid 
over de terminologie. 

De pijnpomppatienten 
worden pas sinds een half 
jaar behandeld, dus alles is 
nog vrij nieuw. Het hele 
centrum bestaat pas een 
jaar, dus er zijn nog veel 
afstemmingsproblemen. 

J a 

Zie knelpuntenanalyse 
Laura. 
Voorbeeld: op dit moment 
gebruikt men nog geen 
overdrachtsformulier, 
maar dat wordt binnen
kort invevoerd. 
V ooral voor de neuromo
dulatie. Amphia 1s een 
voortrekker op dit gebied. 
Bijv. worden spastische 
patienten behandeld met 
een pijnpomp. 

Is niet bekend. Een 
anesthesioloog is in ieder 
geval vaak buiten de deur 
om te benchmarken. 
Ja, we willen een innova
tieve behandelmethode 
mvoeren die gebruik 
maakt van ozon, maar 
daarvoor client een nieuwe 
machine aangeschaft te 
worden. De financiele 
situatie van het Amphia 
laat dit echter niet toe. 

• De efficiency van het 
huidige OK-gebruik 
kan waarschijnlijk be
ter. ("een snijder 
houdt van een ge
varieerd pro-
gramma"). 

• Dossiers die zoek zijn 
(is ook een Amphia 
breed probleem) 

J a, als er bijvoorbeeld 
dossiers kwijt zijn dan kost 
dit veel tijd of kan zelfs de 
operatie niet doorgaan. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

Er is een actief beleid naar 
het zoeken van rueuwe 
technieken. Haar is niet 
bekend of er recentelijk 
innovaties zijn ingevoerd. 

Nietbekend 

Best lang. Bijvoorbeeld bij 
Joint-Care: een ½ tot ¾ 
jaar om de grote lijnen 
neer te zetten. 
Ja, je komt veel barrieres 
tegen. 

• De maatschappen zijn 
groot en je moet echt 
een trekker zijn wil je 
iets gedaan krijgen. Er 
zit veel logheid in de 
organisatie. 

• De Pasteurlaan is een 
kleine organisatie, 
maar toch ben je ge
bonden aan activitei
ten van de divisie en 
die is weer Amphia 
breed. 

"Die zullen er vast zijn, 
maar ik weet ze niet." Na 
doorvragen komen de 
volgende knelpunten naar 
voren dat niemand ver
antwoordelijk is voor het 
hele zorgpad. Ook is voor 
de Langedijk nog geen 
zorgpad opgesteld. 

V raag is niet gesteld 

De informatievoorziening 
richting het personeel is 
ongelofelijk slecht gere
geld. lk krijg nauwelijks 
informatie op basis waar
van ik rnijn afdeling kan 
sturen. Het 1s een on
gelofelijk log ziekenhuis. 
Vee! te groot. 

Eerst maar eens nagaan in 
hoeverre het zorgpad nog 
lijkt op het pad zoals is 
opgesteld in 2004. 

Niet bekend. 

n.v.t. 

n.v.t. 

XXI 



Tu / e technische ni ers· eit eind oven or. 
( (' Amphia Ziekenhuis 

• Er is niet structureel 
tijd vrijgemaakt voor 
het nadenken over 
verbeteringen. 
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Bijlage M: Joint Care 

Joint Care is een kwaliteitsprogramma voor heup- en kniepatienten die een gewrichtsvervangende operatie 
zullen ondergaan. Bij de ontwikkeling van het Joint Care program.ma zijn patienten actief betrokken ge
weest, waardoor het goed aansluit bij de wensen van de patient en het tegelijk een voorbeeld is voor andere 
zorgpaden. 

Oorspronkelijk komt het program.ma uit de Verenigde Staten waarbij het Amerikaanse Joint Ventures 
concept de basis vormde voor het Europese Joint Care zorgprotocol voor de gewrichtsvervangende chirur
gie, dat in Nederland werd aangepast in 1997. In een tijd waarin binnen de gezondheidszorg hoge priori
teit wordt gegeven aan efficiency, kostenbeheersing, kwaliteitsverhoging en patiententevredenheid, neemt 
de behoefte aan nieuwe zorgprotocollen toe. Deze elementen vormen de basis van het Joint Care pro
gramma. Inmiddels zijn er in Nederland, na het pilot-project in 1998 met het Jeroen Bosch Ziekenhuis, 
dus ruim dertig locaties met het program.ma werkzaam. 

Door middel van onderlinge afstemming van protocollen, optimalisering van voorlichting en 
het bewerkstelligen van transmurale en multidisciplinaire samenwerking sluit het programma 
aan op zowel de behoeften van het ziekenhuis als op de wensen van de patient. De focus bin
nen het Joint Care programma ligt op het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening in 
de gewrichtsvervangende chirurgie. 

Basisprincipes van Joint Care: 

• 

• 

• 

Standaardisatie en protocollering: De verrichtingen zullen geheel gestandaardiseerd en protocol
lair verricht gaan warden. 

Groepsdynamica: Patienten brengen vanaf het moment van opname tot ontslag de herstelperiode 
gezamenlijk door in een groep. De dynamiek die ontstaat in een groep mensen die dezelfde dia
gnose hebben en daar tegelijkertijd aan behandeld warden, draagt bij aan een voorspoedig herstel. 
De groep verblijft overdag in een huiskamer in comfortabele kleding, in speciale stoelen. Deze 
huiskamer, op de verpleegafdeling, doet denken aan de thuissituatie en heeft zodoende geenszins 
de sfeer van een ziekenzaal. 

De patient is partner: De patient en het streven naar herstel staan centraal. Onderdeel van deze 
benadering zijn een uitgebreid voorlichtingstraject, een persoonlijke coach en evaluatie. Middelen 
zoals patientenvoorlichtingsfilms, voorlichtingsbijeenkomsten, schriftelijke en mondelinge voor
lichtingsmaterialen, wandpanelen en dergelijke ondersteunen het voorlichtingstraject. Doel hier
van is dat de patient partner wordt in het zorgproces 

o Verwachtingenmanagement: Door continue voorlichting wordt ingespeeld op de situatie 
van de patient. De aandoening, de behandeling ervan, de nazorg en verwachtingen daar
over, krijgen continu de aandacht van alle zorgverleners. In feite is er sprake van verwach
tingenmanagement; de verwachtingen van de patient en van <liens zorgverleners warden 
ruim van tevoren naar elkaar uitgesproken en gedurende het zorgproces opnieuw beves
tigd. 

o De coach: De coach zou de partner, een familielid of een goede kennis kunnen zijn. De 
bedoeling is dat de coach wordt betrokken bij de voorlichting, de revalidatie van de pati
ent en de vorderingen daarin om op die manier een bijdrage te leveren aan het vertrou
wen in het herstel. Zo kan eenmaal thuis de coach de begeleiding continueren. 

o Outcomes assessment Een uitgebreid evaluatieprogramma vormt een essentieel onder
deel van het Joint Care program.ma. Deze evaluatie vindt plaats aan de hand van onder 
andere een telefonische enquete na ontslag uit het ziekenhuis. Deze enquete kan warden 
verricht door een van de verpleegkundigen of de nurse practitioner. Tevens bestaat de 
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mogelijkheid een software module te integreren met het Joint Care programma, met na
me ten behoeve van patientenvoorlichting, onderzoeks- en patiententevredenheidsregistra
tie. Daarnaast hestaat hinnen deze applicatie ook de mogelijkheid voor de verwerking van 
codeerformulieren, complicatieregistratie, DBC registratie, rapportage van jaarverslagen en 
visitatierapporten. De module hevat tevens een veelzijdig afsprakensysteem, dat speciaal is 
ontw:ikkeld om afspraken hinnen een maatschap, een afdeling of zelfs hinnen het gehele 
ziekenhuis te beheren 

Transmurale samenwerking Het standaardiseren van de ligduur na een totale heup- of kniever
vanging is een helangrijk aspect van bet programma. Essentie is dat v66r opname de wijze van na
zorg bekend is. Een goed samenwerkingsverhand tussen specialist, eventueel nurse practitioner, 
verpleegkundige, buisarts, thuiszorg en le-lijns fysiotherapeut is hierhij van groot helang. 
[www.jointcare.nl, 2 mei 2007] 

Hierna zal de processtructuur zoals die er uit ziet hij het Amphia worden getoond aan de hand van 
petri-netten. Om het overzichtelijk te houden is gehruik gemaakt drie bierarchische lagen, zoals u kunt 
zien in Figuur 14 op de volgende pagina. Ieder hlokje dat te zien is zal hierna uitgediept worden om 
te beginnen met het hoofdproces. V oor een nog gedetailleerdere beschrijving van bet proces, verwijs ik 
naar 'Procesbeschrijving Joint Care' waarin ik alle informatie die ik heh kunnen bemachtigen in ver
werkt heh. Tevens hiedt het document structuur waardoor eventueel op een later tijdstip het door de 
medewerkers van het Joint Care pad verder ingevuld kan worden. 
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Bijlage N: Sterkten en Zwakten van structuur-, process- en uitkomstindicato

ren 

In deze bijlage wordt in Tabel 12 een overzicht gegeven van sterkten en zwakten van structuur-, proces-, en 
uitkomstindicatoren. 

Tabel 12: Sterkten en zwakten van structuur-, process- en uitkomstindicatoren [Have, 2004] 

Type Stcrktc Zw.tktc 
indicator 

Structuur 

Proces 

Uitkomst 

Eindrapport 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

Geeft inzicht in vraag of de rand
voorwaarden voor kwaliteit aanwe
zig Z1Jn. 
Meestal eenvoudig te meten 

Reageert snel op veranderingen 
Gemakkelijk in terpreteerbaar 
Nauwelijks gevoelig voor case mix 

Geeft een 'overall' beeld 
Meestal op meerder locaties bruik
baar 
Zodra er verbetering optreedt kunt 
u vaak doorgaan met dezelfde uit
komstindicatoren. 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

Niet bruikbaar om kwaliteitsver
schillen te ont- dekken als al aan 
randvoorwaarden is voldaan. 
Statisch karakter (monitoring heeft 
geen zin) 
Geeft een fragmentarisch beeld 
Zodra er verbetring optreedt heeft u 
vaak andere procesindicatoren no
dig. 
Meestal slechts lokaal bruikbaar 
Wijst bij problemen niet naar een 
duidelijke oorzaak. 
Reageert niet altijd snel op verande
nngen 
Gevoelig voor case mix 
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Bijlage 0: Stap 1 en 2 AIM 

Doelen ondernemingsplan- Key prestatie- Zorgpad nen (SMART) indicatoren 

INK-managementmodel Kritische Sue- Doelen on-
Prestatie-indicatoren cesfactor( en) dernemings- Kritische Succes-Divisie Programma Nummer Naam 

plan factor(en) 
(SMART) Nummer Naam 

Leiderschap 

Strategie en beleid 

Medewerkers 

Middelen 

Processen 

Waardering door 
medewerkers 

Waardering door klanten 
en leveranciers 

Waardering door 
de maatschappij 

Eindresultaten 
(bestuur en financiers) 
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Bijlage P: Stap 3 t/ m 7 AIM 

Zorgpad: 
Divisie: 
Program.ma: 

Naam indicator 
Definitie 

Operationalisatie24 

Inclusies 

Exclusies 

Type Structuur/proces/uitkomst 
Kwaliteitsdimensie V eili2:heid/ efficientie/ effectiviteit/ patientgerichtheid/ tijdigheid 
Balansmaat25 

Data collectieplan V erantwoordelijke: 
Data leverancier: 
Databron(nen): 

Meeteenheid: 
Frequentie: continu/steekproeven (aselect/bepaalde dag per week, 

24 Ondubbelzinnige beschrijving van hoe en met welke hulpmiddelen er gemeten/ data verzameld client te worden 

25 Een balansmaat is een maat die kan verslechteren tijdens verbeteracties. Het meten van een balansmaat moet voorkomen <lat een 
verbetering op het ene terrein leidt tot een verslechtering elders. 
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etc.) 

Stratificatie26
: 

Norm: 
Streefwaarde: 

Gebruikte statistieken: 
□ Gemiddelde 

□ Mediaan 

□ Modus 

□ Percentages 

□ Minimum 

□ Maximum 

□ Bereik 

□ Standaardafwijking 

□ ................ ....... 

Welke grafieken worden gebruikt? 
Kruis aan: 

□ Balkendiagram 

□ Histogram 

□ Taartdiagram 

□ Lijngrafiek 

□ Run chart 

□ Control chart 

□ Pareto diagram 

□ ...... ... ... ......... 
Aan wie wordt gerapporteerd en hoe vaak? 

26 Stratificatie is de scheiding en classificatie van data met als doel om bepaalde patronen te achterhalen (bijvoorbeeld: tijd, leeftijd 
patient, geslacht patient, datum, etc.). 
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Actieplan Als norm niet wordt gehaald of als proces niet stabiel is: 

Actiehouder: 
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Bijlage Q: Voorstel nieuwe organisatiestructuur Amphia 

In onderstaand organigram is te zien hoe een organisatiestructuur eruit zou kunnen zien als men uitgaat van 
zorgpaden binnen het Amphia Ziekenhuis. 
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Figuur 30: O rganisatiestructuur Amphia uitgaande van zorgpaden 
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Bijlage R: Het ontwikkelen van kwaliteitssystemen in de gezondheidszorg 

Tabel 13: Het ontwikkelen van kwaliteitssytemen in de gezondheidszorg [Harteloh, 2003] 

Theoretische basis 
Doel 

Ontwikkelmethoden 

Irnplementatie 

Betekenis 

Eindrapport 

De formele (ISO) ~>coricnteerde De sociotechnische henadering 
hcnadering 
Algemene systeemtheorie 
Exteme verantwoording kunnen 
afleggen door standaardisatie en 
certificatie van processen. 
• Beschrijven van systeemele

menten en hun formele sa
menhang. 

• Gebruik van (exteme) blauw
druk 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Organisatieanalyse 

Stapsgewijze strategie volgens 
een plan of blauwdruk. 

Top-down 

Projectmatig 

Gedreven door standaarden 

Gefaciliteerd door educatie 
en training 

Geleid door exteme adviseurs 

Kwaliteit als statische e1gen
schap 

Focus op data 

Formele interpretatie (proce
dures) 

Theorie over betekenis 
Stimuleren en faciliteren van de 
inteme reflexibiliteit van de orga
nisatie 
■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Dialoog 

Betrekken zorgverleners en 
patienten 

Verandering in onderlinge 
werkrelaties 

Incrementele strategie volgens 
politieke of sociale dynamiek 

Bottom-down 

Continue groei 

Gedreven door indicatoren 

IT gefaciliteerd leren en m
noveren 

Geleid door kwalitatief on
derzoek en participatie 

Kwaliteit als dynamische ca
paciteit 

Focus op informatie 

Sociale interpretatie (kwali
teitscycli) 
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