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Doorlichting van de operatiekamerafdeling bij het St. Elisabeth Ziekenhuis 

Abstract 
This report describes the research conducted in the 'Sint Elisabeth Ziekenhuis' in Tilburg. 
The operating theatre department has been analysed on aspects of logistics and performance. 
Based on a description and analysis of the department a diagnosis on the actual performance 
of the department has been set. For one bottleneck an improvement proposal has been 
designed, this bottleneck was related to the capacity planning of the operating theatre 
department. 
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Summary 
This research has been conducted at the operating theatre department of the Sint Elisabeth 
Hospital. This research is a master thesis for Industrial Engineering and Management Science 
at Eindhoven University of Technology. Industrial Engineering and Management Science 
train their students to become 'academic designers of solutions for business problems'. The 
effective and efficient execution of business problem solving projects is, therefore, the core
competence of the graduates of Industrial Engineering and Management Science. 
During this research the logistic process of the operating theatre department has been 
described, analyzed and redesigned. 

Sint Elisabeth Hospital 

The St. Elisabeth Hospital facilitates almost all specialties that are acknowledged in the 
Netherlands. The hospital delivers services to the region of Tilburg, for some specific services 
outside the region and delivers top clinical care. The hospital has a service delivery area of 
435.000 residents. Annually 281.000 patients visit the outpatient clinics and 41.000 patients 
are admitted. 28 specialties are represented in the hospital, the hospital has 673 beds and 15 
nursing wards. Over 3000 employees work in the hospital, including 140 medical specialists, 
120 residents and 120 volunteers. The operating theatre department currently has 14 operating 
theatres and one operating theatre for small treatments such as pain treatment. Last year 
(2005) 17.626 operations have been performed in the operating theatre department, which is 
an increasement compared to the previous years. The goal for this year is to perform 17.800 
operations. 

Research assignment 

In the first step of problem definition and design of the project approach several interviews 
have been conducted with employees of the St. Elisabeth Hospital. At this stage only 
employees working within the operating theatre department were interviewed. During these 
interviews the subjective strengths and weaknesses of the operating theatre department were 
discussed. Based on these interviews the following findings have been identified: 
• There is a healthy and enjoyable working atmosphere at the department; 
• Few innovations and improvements are initiated; 
• The system is not very flexible; 
• There is no common thrive. 
These findings do not constitute a sound business problem. This is why the research 
assignment has a process-oriented approach. The idea of the process-oriented approach is that 
first a general description of the research subject is developed, mostly including parts of the 
operational process, as well as their control systems and standards following from strategy. 
Subsequently an analysis of the process will be made. 

Research assignment: 

At the end of the research it has to be clear what the logistic performance of the operating 
theatre department is and whether big changes or minor adjustments have to be made to 
improve the performance. The problems of the operating theatre department have to be 
identified during the analysis and diagnosis phase. A redesign for some of the problems has to 
be made, including how this redesign resolves the problems, what the expected effect will be 
of the proposed solutions and how these should be implemented. 

Diagnosis 

The process of the operating theatre department has been described on three levels. These 
levels were derived from the framework of production control in hospitals. This framework 
has been developed by Vissers, Bertrand en de Vries (2001). This framework can reveal the 
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potential improvements in an hospital. This framework has been set up for the functioning of 
the entire hospital. However, this framework has now been used on the operating theatre 
department, which is only a part of the hospital. Not all levels of the framework will be 
discussed; only the levels that are within the responsibility of the operating theatre 
department. 
Interviews with involved parties were held, documents were read and observations have taken 
place to develop a process description. The process descriptions has been discussed and 
validated by involved parties. The analysis of the processes has been based on performance 
indicators. These indicators have been obtained from literature, benchmark researches, master 
theses and other hospitals. From the analysis the following (top-down) problems have been 
identified: 
Level III: long term (a year) 
• Capacity allocation by specialty 
The capacity that is allocated to the specialties has not been coordinated in an optimal 
manner. Some specialties do not have enough capacity while other specialties are not using all 
allocated capacity. 
• Number of anesthetists 
The number of anesthetists is just adequate. There is little space (0,5 FTE) for substitution for 
example in case of sickness. 
Level II: medium term (a month) 
• Capacity allocation by specialty 
The monthly capacity allocation does not seem to be coordinated to the need for capacity. 
Some specialties get less capacity allocated than their need for capacity is and other 
specialties get more capacity allocated than they need. 
• Adapting capacity on demand 
From the analysis of the waiting times and the waiting lists it appears that the waiting times 
increase when more patients are on the waiting list. Adapting the capacity allocation 
following the change in demand for capacity could reduce the average waiting time. 
• Adapting with leading and following capacities 
The demand for ICU and MCU beds from the operating theatre department varies. Better 
planning for ICU and MCU beds could improve the coordination between these departments. 
• Coordination of reduction periods 
The waiting lists tend to increase in the reduction periods. The capacity utilization rates also 
change during the summer months. A further analysis will be necessary to investigate the 
causes. 
Level I: short term (a week or a day) 
• Capacity allocation by specialty 
It seems necessary to reallocate the capacity of the specialties at week level. 
• Capacity usage of some specialties 
The usage of the capacity seems inefficient for the ear-nose-throat specialty and the eye 
specialty. These specialties frequently round up their daily program too early. 
• Interferences 
The interferences delay the operation program and cause an inefficient usage of the operating 
theatre department. 

From the analysis it becomes clear that no large changes in the system of the operating theatre 
department must take place. The system is roughly correct and the system does not obstruct 
the performances of the operating theatre department. There are however small adaptations 
necessary to improve the performance of the operating theatre department. 

Redesign 
At the end of the diagnosis phase, a presentation has been held for all supervisors. In this 
presentation the choice has been made to redesign the allocation of capacity by specialties. 
The management of the operating theatre department considered this topic to be relevant. The 

Afstudeerverslag E.E. Vermeij 
lV 



Doorlichting van de operatiekamerafdeling bij het St. Elisabeth Ziekenhuis 

management of the operating theatre department has requested to give negative consequences 
to the inefficient usage of the capacity. Inefficient usage is seen as a low degree of capacity 
utilization and cancellation of allocated capacity. 
The main purpose of the redesign is to make the capacity allocation more flexible and to 
perform the allocation of capacity based on performance instead of yearly production 
agreements. 

The current method of allocating capacity is based on a fixed week schedule. Every month 
this fixed week schedule is adapted to fit the capacity requirements and results in a planned 
week schedule. In the planned week schedule is less capacity available than in the fixed week 
schedule. On each day of the fixed week schedule at least one operating theatre cannot be 
allocated to the planned week schedule. This process is called the reduction of capacity from 
the fixed week schedule. Every specialty gets less capacity allocated than agreed on the fixed 
week schedule. Currently, the floormanager reduces all specialties equally. The reduction 
should be based on the performance of the specialties. The method that can be used is 
explained below. 

1. Gather performance of specialties 
In this step it is decided whether the specialties used the allocated capacity efficiently. The 
degree of utilization, cancellation of allocated capacity and demand development will be 
gathered. 
2. Reduction of capacity 
A small adaptation of the current method of reduction has to be made. The only change will 
be that the reduction is based on the performance. The capacity of specialties can be extra 
reduced, normally reduced or reduced at a minimum. Suppose that 20% of the total capacity 
has to be reduced. A badly performing specialty can be reduced by 40% and a well 
performing specialty will be reduced at a minimum. 

Evaluation redesign 
The redesign provides the possibility to give negative consequences to specialties that make 
inefficient use of the operating theatre department. The redesign also provides the possibility 
to give positive consequences to specialties that efficiently use the capacity of the operating 
theatre department. 
There are some risks to the implementation of the redesign. The redesign stimulates high 
capacity utilization rates. This will stimulate behavior as over-scheduling and running late. 
The operation duration has to be monitored to prevent this behavior. The planning of the 
operations has to be supervised and checked on feasibility. 
The more capacity has to be reduced, the bigger the differences will be between specialties 
that performed well and specialties that performed poorly. To prevent this, all specialties 
should be reduced, where well performing specialties will be reduced less than poorly 
performing specialties. 
The redesign can be used to support changes in the fixed week schedule. In the 'OK
commissie' it could be decided that specialties that are performing poorly during six months 
should get less capacity in the fixed week schedule. This capacity could be reallocated to a 
specialty that has been performing well. 
The redesign stimulates increasing demand developments. Specialties with increasing demand 
developments will be reduced less. This stimulates behavior such as fictively enlarging the 
waiting list. The development of the demand and the visits of the outpatient clinic should be 
monitored to prevent and signalize this behavior. 
If the waiting lists decrease in the near future, it will be advised to decide less on the capacity 
utilization rates. If the waiting lists and the waiting times decrease, it will become difficult to 
schedule the operations efficiently. It will not always be possible for specialties to find an 
optimal mix of operations to fill the allocated capacity. Instead of deciding on capacity 
utilization, the patient flow will be more important to be anticipating on. 
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Voorwoord 
Bij de studie Technische Bedrijfskunde is het gebruikelijk om binnen een deelgebied af te 
studeren. Deze keuze moet een aantal maanden voor het afstudeertraject gemaakt worden. 
Ben studiegenoot wees mij erop dat het eventueel ook mogelijk was om bij een ziekenhuis af 
te studeren bij de vakgroep OSM (Organisation Science and Marketing). Het leek mij 
interessant om bij een ziekenhuis af te studeren. Dit omdat een ziekenhuis geen commerciele 
instelling is en omdat verbeteringen in deze sector van maatschappelijk belang zijn. Na wat 
navraag bij de vakgroep OSM bleek dat het inderdaad een mogelijkheid zou zijn om bij een 
ziekenhuis af te studeren, maar de werving van de afstudeeropdracht zou op eigen initiatief 
moeten gebeuren aangezien de beperkte contacten. 

Ter voorbereiding op het afstuderen heh ik het keuzevak 'Heatlh & Health Systems' gevolgd 
aan de Technische Universiteit Twente. Voor dit vak worden discussies gehouden over het 
gezondheidssysteem in Nederland en de gezondheidssystemen in andere landen. Hierdoor heh 
ik een beter beeld gekregen van de problematiek binnen de gezondheidszorg in Nederland. 

Na verschillende gesprekken gevoerd te hebben met opdrachtgevers van ziekenhuizen heh ik 
gekozen voor de afstudeeropdracht bij het Sint Elisabeth Ziekenhuis. Dit voomamelijk 
vanwege de aard van de opdracht. Deze was analytisch en praktisch van aard waardoor ik een 
goed inzicht van de bedrijfsvoering in het ziekenhuis zou krijgen. Dit is voor mij een goede 
keuze geweest. Ik heh tijdens het gehele afstudeertraject interesse gehouden voor de opdracht 
en geen enkel moment spijt gehad van mijn beslissing. Dit komt mede door de goede 
begeleiding en de werksfeer op de operatiekamerafdeling. 

In het bijzonder wil ik mijn eerste afstudeerbegeleider Hans van der Bij bedanken voor de 
wijze waarop hij mij heeft begeleidt. Zijn sturing en hulp heh ik als prettig ervaren. De 
bedrijfsbegeleiders Jan Steenbakker en Johan Dorresteijn wil ik bedanken voor hun hulp, 
sturing en de ruimte die ze mij gegeven hebben in het uitvoeren van mijn afstudeerproject. 
Ook de specialisten, de medewerkers van de operatiekameraf deling en de medewerkers van 
andere afdelingen wil ik bedanken voor de medewerking en de interesse in mijn 
afstudeerproj ect. 
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Inleiding 
De opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven leidt op tot 
Bedrijfskundig Ingenieur. Een Technisch Bedrijfskundig Ingenieur is in staat om 
bedrijfsvoeringproblemen op te lossen, c.q. om de bedrijfsvoering te verbeteren in 
technologie-intensieve organisaties, zoals industriele ondememingen, banken en 
transportbedrijven. Voor grotere problemen en verbeteringen wordt dit vaak in projectvorm 
gedaan. Daarmee is het goed kunnen uitvoeren van bedrijfskundige verbeterprojecten een van 
de, zo niet de kemcompetentie van de Bedrijfskundig Ingenieur (van Aken, van der Bij en 
Berends, 2001). 

Om bedrijfskundige verbeterprojecten uit te kunnen voeren worden er, naast het volgen en 
examens halen van diverse vakken, een aantal praktijkelementen gegeven. Dit ter 
voorbereiding op de carriere als Bedrijfskundig Ingenieur. Het afstudeerproject is het meest 
omvangrijke praktijkelement en is ter afronding van de opleiding Technische Bedrijfskunde 
aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Dit afstudeerproject betreft het beschrijven, analyseren en herontwerpen van het logistieke 
proces van de operatiekamerafdeling van het Sint Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Voor het 
hele proces, van het inplannen van patienten tot het toewijzen van jaarcapaciteit zal bekeken 
worden wat de huidige situatie is en of deze overeenkomt met de gewenste situatie. Deze 
analyse zal plaatsvinden aan de hand van prestatie-indicatoren, bedrijfskundige kennis en 
gezond verstand. Uit de analyse volgen mogelijke knelpunten, voor een van deze knelpunten 
zal het proces herontworpen worden. 

Dit eindverslag beschrijft de doorgelopen fasen van het afstudeerproject, de orientatie, de 
diagnose en het herontwerp. Allereerst wordt de organisatie van het St. Elisabeth Ziekenhuis 
en de operatiekamerafdeling beschreven in hoofdstuk 1. Hierbij wordt onder andere de 
organisatiestructuur en de productie besproken. De bevindingen uit de orientatiefase zijn 
beschreven in hoofdstuk 2. Tijdens de orientatiefase zijn verschillende interviews afgenomen 
om te komen tot een probleemdefinitie en een daaruit voortvloeiende opdrachtformulering. In 
hoof dstuk 3 komen de bevindingen uit de diagnosefase aan bod, hierbij wordt het proces van 
de operatiekamerafdeling beschreven. Tevens wordt de analyse van de operatiekamerafdeling 
uitgewerkt en worden mogelijke knelpunten ge"inventariseerd. In hoofdstuk 4 vindt de selectie 
plaats van de mogelijke herontwerprichtingen. Het herontwerp wordt in hoofdstuk 5 
beschreven en uitgewerkt. Het verslag wordt afgesloten met de conclusies en aanbevelingen 
in hoofdstuk 6. 
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H 1 Beschrijving van de organisatie 

§ 1.1 Inleiding 
In dit hoof dstuk wordt de historie en huidige situatie van het St. Elisabeth Ziekenhuis 
beschreven. Vervolgens wordt nader ingegaan op de organisatie en de productie van de 
operatiekamerafdeling. 

§ 1.2 Historic St. Elisabeth Ziekenhuis 
Eind december 1827 is door vier rooms-katholieke notabelen in een boerenwoning een 
provisorisch gasthuis gesticht dat de naam "Gasthuis op de Veldhoven" droeg. Elf jaar later, 
in 1838, werd een ruimer gebouw betrokken en de naam werd veranderd in St. Elisabeth 
Gasthuis. Het gasthuis stand onder leiding van de Zusters van Liefde. Dit is een nog steeds 
bestaande congregatie van vrouwelijke religieuzen, die hun leven aan God wijden door onder 
andere zieken te verplegen. Het accent lag destijds meer op verzorging dan op medische 
behandeling. In de negentiende eeuw began de triomf van de natuurwetenschappen. In het 
voetspoor daarvan began omstreeks 1850 een medisch-technische revolutie. Ontdekkingen als 
narcose, de betekenis van micro-organismen, antiseptische operatiemethoden en 
rontgenstraling betekenden een spectaculaire vergroting van de mogelijkheden die artsen 
hadden om zieke patienten te onderzoeken en te behandelen. De eerste artsen die het St. 
Elisabeth Gasthuis bezochten waren huisartsen, zij verrichtten er ook eenvoudige operaties. 
De eerste specialist, chirurg J.J. Pastoors, werkte er vanaf 1908. Dit was laat in vergelijking 
met andere Nederlandse steden. In 1929 ging het nieuwe St. Elisabeth Ziekenhuis open, 
internist dr. F.S.P. van Btichem was toen geneesheer-directeur. De voortdurende groei van het 
aanbod zorgde ervoor dat steeds meer inwoners van Tilburg en omgeving hun weg naar het 
St. Elisabeth Ziekenhuis vonden. Met name in het begin van de jaren veertig, toen de Duitse 
bezettingsmacht een ziekenfondsverzekering voor werknemers verplicht stelde, was de groei 
opvallend. Een belangrijke oorzaak voor de groei was ook het beleid van dr. J.B. Stolte vanaf 
1946. Hij maakte van het Elisabeth een superspecialistisch ziekenhuis, waar vakken als 
neurochirurgie, radiotherapie, urologie, orthopedie, plastische en kaakchirurgie hun plaats 
kregen. Omdat het St. Elisabeth Ziekenhuis als enige in de drie zuidelijke provincies van 
Nederland deze disciplines binnen zijn muren had, trok het patienten van ver buiten de regio. 
In 1982 verhuisde het St. Elisabeth Ziekenhuis naar het huidige onderkomen. Het huidige St. 
Elisabeth Ziekenhuis beschikt over vrijwel alle in Nederland erkende medische specialismen. 
Het ziekenhuis bedient hiermee de regio Tilburg, maar levert ook bovenregionale en 
topklinische zorg. Neurochirurgie is nog steeds een speerpunt, waardoor ook de traumatologie 
tot ontwikkeling is gekomen. Het St. Elisabeth Ziekenhuis is in 1999 aangewezen als 
regionaal traumacentrum en opende in 2002 als eerste in Nederland een Gamma Knife 
Centrum. 

§ 1.3 Huidige situatie St. Elisabeth Ziekenhuis 
In deze paragraaf wordt de huidige situatie van het St. Elisabeth ziekenhuis beschreven. 
Hierbij wordt ingegaan op het beleid van het ziekenhuis, de organisatiestructuur en de 
productiegegevens. 

§ 1.3.1 Beleid 

Het St. Elisabeth Ziekenhuis heeft door middel van een beleid verwoord hoe het ziekenhuis 
de doelstelling en het functioneren van het ziekenhuis ziet. Het beleid van het St. Elisabeth 
Ziekenhuis is primair gericht op het verlenen van kwalitatief goede en betaalbare zorg. In het 
zorgproces staat de patient centraal. Het streven is om patienten waar mogelijk niet-klinisch te 
behandelen, met een zo kart mogelijke behandelduur als verantwoord is. Het ziekenhuis hecht 
veel belang aan een goede afstemming met zorgverleners uit de regio. Met onder andere 
huisartsen en zorginstellingen warden afspraken gemaakt om de continulteit van zorg voor de 
patient te waarborgen. Zowel in de directe patientenzorg als de ondersteunende 
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dienstverlening staat het klantgericht handelen en de vakbekwaamheid van medewerkers hoog 
in het vaandel. 

§ 1.3.2 Opleidingsziekenhuis 

Het St. Elisabeth Ziekenhuis wil een goed opleidingsklimaat bieden voor allen die in het 
ziekenhuis werken. Zij maakt dan ook deel uit van de Stichting Samenwerkende Topklinische 
Opleidingsziekenhuizen. Deze ziekenhuizen bieden topklinische zorg in combinatie met een 
breed pakket van ziekenhuiszorg. Behalve het verzorgen van medisch-specialistische 
opleidingen, is het toegepast wetenschappelijk onderzoek essentieel voor een topklinisch 
ziekenhuis. Hiermee leveren deze instellingen een substantiele bijdrage aan de vernieuwing 
van de gezondheidszorg. Zij streven naar afstemming met academische ziekenhuizen. Zo 
heeft het St. Elisabeth Ziekenhuis een samenwerkingsovereenkomst met het Academisch 
Ziekenhuis Utrecht op het gebied van opleiding en onderzoek. 

§ 1.3.3 Organisatiestructuur 

Op 1 juli 1998 is de organisatiestructuur van het St. Elisabeth Ziekenhuis veranderd. Dit 
wordt ook wel de "kanteling" genoemd. Het ziekenhuis is gekanteld van een functiegerichte 
naar een procesgestuurde organisatie. Sinds de kanteling maken medische specialisten 
formeel deel uit van het management. De organisatie is opgebouwd random producteenheden, 
bijvoorbeeld cardiologie (zie bijlage 1.1 ). Hiertoe behoren een polikliniek, een 
verpleegafdeling, een onderzoeksafdeling en de hartbewakingsafdeling. In de gekantelde 
organisatie is er betere onderlinge afstemming tussen deze afdelingen dan vroeger in de 
"dienstenstructuur" waarbij een functionele indeling was. Een producteenheid is een min of 
meer zelfstandige eenheid met een eigen budget, eigen productieafspraken, personeel en eigen 
resultaatverantwoordelijkheid. Een producteenheid wordt aangestuurd door een medisch 
manager (specialist) en een zorggroep manager. Producteenheden nemen diensten af van 
allerlei ondersteunende afdelingen, zoals de laboratoria of de centrale sterilisatie. 

§ 1.3.4 Productie gegevens 

Het ziekenhuis heeft een verzorgingsgebied van 435.000 inwoners. Jaarlijks bezoeken 
281.000 patienten de poliklinieken en neemt het ziekenhuis 41.000 patienten op. Daarvan zijn 
16.000 patienten in dagbehandeling. Op de Spoedeisende Hulp melden zich ruim 25.000 
patienten. Het ziekenhuis heeft een bovenregionale functie voor Neurochirurgie, 
Traumatologie, Aids, In-vitrofertilisatie, Dialyse, Plastische Chirurgie, Maag-Darm
Leverziekten en Bijzondere Tandheelkunde. Het specialisme Neurochirurgie verzorgt een 
gebied van meer dan twee miljoen inwoners. Voor de functie Radiologie (Gamma Knife 
Centrum) komen patienten uit heel Nederland naar het St. Elisabeth Ziekenhuis omdat dit de 
enige functie van deze aard in Nederland is. Er zijn 28 specialismen in het ziekenhuis 
vertegenwoordigd, het ziekenhuis beschikt over 673 bedden en heeft 15 verpleegafdelingen. 
Er werken ruim 3000 medewerkers in het ziekenhuis waarvan 140 medische specialisten, 120 
arts-assistenten en 120 vrijwilligers. 

§ 1.4 Organisatie van de operatiekamerafdeling 
De operatiekameraf de ling zal in deze paragraaf besproken warden. Hierbij wordt eerst de 
organisatiestructuur besproken, vervolgens de historie en de productiegegevens. 

§ 1. 4.1 Organisatiestructuur operatiekamerafdeling 

Het personeel op de operatiekameraf de ling is onder te verdelen in de anesthesie medewerkers, 
de operatieassistenten, de verkoever medewerkers en het ondersteunend personeel (zie bijlage 
1.2). Het personeel wordt aangestuurd door de teamleiders. De floormanager is 
verantwoordelijk voor de capac1te1ttoew1Jzmg en capaciteitplanning op de 
operatiekamerafdeling. De dagelijkse leiding is in handen van het hoofd van de 
operatiekamerafdeling. De operatiekamerafdeling valt onder de zorggroepmanager. De 
maatschap anesthesiologie valt niet onder de verantwoordelijkheid van de 
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operatiekamerafdeling maar onder de verantwoordelijkheid van de medisch manager in 
samenspraak met de zorggroepmanager. Het werkterrein van de maatschap anesthesiologie is 
voomamelijk de operatiekamerafdeling en de maatschap is daarom ook weergegeven op het 
organigram. Het secretariaat van de maatschap anesthesiologie, de polikliniek van de 
pijnbestrijding en de polikliniek voor preoperatief onderzoek vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de operatiekamerafdeling. 

§ 1.4.2 Productiegegevens operatiekamerafdeling 

Enkele jaren geleden is de operatiekamerafdeling van het St. Elisabeth Ziekenhuis verbouwd. 
De capaciteit van de operatiekamerafdeling is hierdoor toegenomen met vier operatiekamers. 
De operatiekamerafdeling beschikt momenteel over 14 operatiekamers en een kamer voor 
pijnbehandeling en dergelijke. Sinds de verbouwing is een productiestijging te zien (zie tabel 
1.1). Voor het jaar 2006 is de doelstelling voor het aantal ingrepen gesteld op 17.800 
(Managementcontract, 2005). 

Tabel 1.1: Productie operatiekamerafdeling 
Jaar Aantal ingrepen met anesthesist 
2003 15.714 
2004 16.691 
2005 17.626 

Bron: Selectie uit het systeem OPERA (zie bijlage 1.3). 

In het jaar 2004 waren er 142 FTE (full time equivalent) medewerkers werkzaam op de 
operatiekamerafdeling (Managementcontract, 2005). In het begin van 2005 waren er 138,8 
FTE medewerkers werkzaam op de operatiekamerafdelingen, aan het eind van 2005 waren er 
123,9 FTE medewerkers werkzaam op de operatiekamerafdeling (Plexus, 2006). De 
medewerkers van de operatiekamerafdeling zijn alle medewerkers die werkzaam zijn op de 
af de ling en die op het budget van de afdeling staan. De reductie van het aantal medewerkers 
in het jaar 2005 is een directe ingreep naar aanleiding van het eerste benchmarkonderzoek 
uitgevoerd door Plexus (Beslisdocument, 2005). 

§ 1.4.3 Plexus benchmarkonderzoek 

De operatiekameraf de ling heeft deelgenomen aan twee benchmarkonderzoeken uitgevoerd 
door Plexus Medical Group. In deze onderzoeken is de bedrijfsvoering op de 
operatiekamerafdeling van het St. Elisabeth Ziekenhuis vergeleken met ruim 30 andere 
operatiekamercomplexen. In het voorjaar van 2005 zijn de metingen voor het eerste 
benchmarkonderzoek verricht (nulmeting). Naar aanleiding hiervan voerde het St. Elisabeth 
Ziekenhuis verschillende verbeteracties door, zoals het verminderen van het totale aantal 
FTE's. Eind 2005 zijn de metingen voor het tweede benchmarkonderzoek verricht 
(herhaalmeting). Een van de belangrijkste conclusies uit de herhaalmeting is dat het St. 
Elisabeth Ziekenhuis het aantal ingrepen per week heeft weten te verhogen en het aantal 
FTE's dat op de operatiekamerafdeling werkzaam is heeft weten te verlagen. Ook blijkt uit de 
herhaalmeting dat de wisseltijden nog verlaagd kunnen warden door het aantal 
onderbrekingen in het operatieprogramma te verminderen. 
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H 2 Onderzoeksopdracht 

§ 2.1 Inleiding 
In <lit hoofdstuk zal nader ingegaan warden op de opzet van het onderzoek. Dit hoofdstuk 
beschrijft de bevindingen uit de orientatiefase van het afstudeerproject en de daaruit volgende 
onderzoeksopdracht. Vervolgens zal in het onderzoekrnodel en het onderzoekplan de 
gebruikte methodiek tijdens de diagnosefase beschreven warden. 

§ 2.2 Orientatie 
Tijdens de orientatiefase zijn er verschillende interviews afgenomen met medewerkers van 
het St. Elisabeth Ziekenhuis (zie bijlage 2.1). In eerste instantie zijn deze interviews gehouden 
met medewerkers binnen de operatiekamerafdeling. Tijdens deze gesprekken zijn de sterke en 
zwakke punten binnen de afdeling aan de orde gekomen zoals die ervaren warden door de 
medewerkers. Op basis hiervan is een beeld gevormd van wat er speelt en leeft binnen de 
afdeling. 
Vervolgens zijn er interviews gehouden met personeelsleden van het ziekenhuis die buiten de 
operatiekamerafdeling werkzaam zijn maar wel veel met deze afdeling te maken hebben. Dit 
zijn bijvoorbeeld teamleiders of hoof den van andere afdelingen, specialisten en medewerkers 
van secretariaten van specialismen. Tij dens deze interviews is de nadruk gelegd op de relatie 
met de operatiekamerafdeling, beoordeling van deze afdeling en mogelijke verbeterpunten. 
Op basis van deze interviews warden de volgende punten geconstateerd: 
• Er heerst een goede werksf eer op de af de ling; 
• Er warden weinig vernieuwingen en verbeteringen gei"nitieerd; 
• Er is weinig flexibiliteit in het systeem; 
• Er is geen collectieve prikkel aanwezig. 

§ 2.2.1 Werks(eer 

Volgens veel specialisten heerst er een fijne sfeer op de afdeling en werkt het personeel goed 
samen. De specialisten vergelijken het personeel van de operatiekamerafdeling met het 
personeel van andere ziekenhuizen en zijn meer tevreden over het personeel van het St. 
Elisabeth Ziekenhuis. Het enige punt van kritiek gaat over de hoeveelheid koffiepauzes van 
het personeel. Onder het personeel wordt iets anders gedacht over de werksfeer. Het personeel 
vindt over het algemeen <lat er een positieve sfeer hangt binnen de verschillende groepen 
(operatieassistenten, anesthesie medewerkers en verkoever), maar dat de collegialiteit en sfeer 
tussen de verschillende groepen niet altijd optimaal verloopt. 

§ 2.2.2 Innovativiteit 

Innovatie kan gedefinieerd warden als het implementeren van een nieuw systeem, het 
invoeren van een nieuwe manier van bedrijfsvoering, het introduceren van een nieuw product 
of het implementeren van een nieuwe procestechniek (Schilling, 2004). Voor de afdeling kan 
dit het initieren van vernieuwingen en verbeteringen inhouden zodat de afdeling efficienter 
zal functioneren. 

Op <lit moment warden er wel veranderingen op de afdeling doorgevoerd; <lit lijken meestal 
reactieve veranderingen. De omgeving verandert, stelt andere eisen en daardoor is de af de ling 
genoodzaakt om veranderingen door te voeren. Zo zijn er vernieuwingen doorgevoerd, zoals 
de 'straatjes' van het specialisme oogheelkunde. Bij deze 'straatjes' warden patienten die 
dezelf de operatieve ingreep ondergaan na elkaar gepland. Dit wordt gedaan om de routine te 
verhogen en tevens de snelheid waarmee deze ingrepen plaatsvinden. Nog een voorbeeld is 
het project 'Top-EZ' waarbij vier heup- of knieprotheses achter elkaar geopereerd warden. 
Deze patienten volgen een gezamenlijk traject van nazorg en revalidatie. Toekomstig 
noodzakelijke veranderingen en hoe daar van tevoren op te anticiperen lijken niet aan de orde 
te zijn. Zo staan er steeds minder patienten op de wachtlijst voor de standaard ingrepen waar 
de zogenaamde 'straatjes' mee gevuld kunnen warden. In plaats van constateren dat de 
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wachtlijst 'op' is zou er ook gekeken kunnen worden welke andere ingrepen zich lenen voor 
de 'straatjes' methode. Of er zou gekeken worden hoe de grote mix aan operatieve ingrepen 
zo efficient mogelijk ingepland zou kunnen worden. 

§ 2.2.3 Systeem 

De operatiekamerafdeling beheerst en stuurt de bedrijfsvoering aan. Dit houdt in dat de 
afdeling bepaalt hoeveel operatiekamers er open zijn en wanneer de kamers openen en sluiten. 
Zij beslist ook waar en wanneer de semi-spoed en spoed ingrepen plaatsvinden. Tevens heeft 
zij een eindverantwoordelijkheid over de planning van de ingrepen voor de komende dag. 
De rol van de operatiekameraf de ling in het ziekenhuis kan word en gezien als faciliterend, 
waarbij zij er verantwoordelijk voor is dat de specialisten hun operaties kunnen uitvoeren. 
Hierbij kan worden gedacht aan het faciliteren van ruimte, materiaal, personeel en anesthesie. 
Deze faciliterende functie is niet direct terug te vinden in de bedrijfsvoering van de 
operatiekamerafdeling. Op dit moment krijgt de klant (specialist) bepaalde diensten van de 
afdeling. De specialist krijgt een aantal operatiekameruren toegewezen en kan die uren zelf 
opvullen met operaties. Deze operatiekameruren zijn niet flexibel; deze staan zes weken van 
tevoren vast op het weekschema van de afdeling. De toegewezen operatiekameruren voor de 
verschillende specialismen staan op dit weekschema vermeld. Deze verdeling wordt gemaakt 
aan de hand van vrije dagen en of vakanties van specialisten en de jaarlijkse hoeveelheid 
operatiekamertijd. Deze toewijzing van capaciteit is niet gebaseerd op de huidige benodigde 
capaciteit en kan na toewijzing lastig aangepast worden. Er lijkt sprake van een vaste 
capaciteit en geen flexibele capaciteit. 

§ 2.2.4 Collectieve prikkel 

Het lijkt er op dat er geen enkele prikkel voor het personeel of de specialisten is om 
efficienter te werken. Met efficienter werken wordt bedoeld dat de wisseltijden korter worden 
en de totale operatiekamertijd beter benut wordt. De wisseltijden worden voomamelijk 
negatief beYnvloed door onderbrekingen die het programma verstoren. Met een collectieve 
prikkel wordt een methode of middel bedoeld waardoor alle mensen worden aangespoord tot 
het vertonen van gewenst gedrag. 
Dit blijkt bijvoorbeeld uit acties die in het verleden zijn ondemomen. Uit het voorgaande 
Plexus benchmarkonderzoek kwamen een aantal speerpunten naar voren. Deze speerpunten 
waren onder andere: wisseltijden verkorten en snijtijd uitbreiden. Om de wisseltijden te 
verkorten zijn acties ondemomen waarbij een reductie in het aantal minuten wisseltijd een 
streven werd. Alleen een aansporing om dit streven na te leven lijkt te ontbreken. Er hangt 
niet direct een consequentie aan het niet behalen van de streeftij d. Dit geldt ook voor 
bijvoorbeeld het opstarten van operatieve ingrepen in de ochtend. Wanneer een operatieve 
ingreep later begint dan gepland, hangt er geen directe consequentie aan tenzij een geplande 
ingreep hierdoor uitgesteld moet worden tot een andere dag. 

§ 2.3 Opdrachtformulering 
De opdracht van dit project vloeit voort uit de orientatiefase uitgevoerd binnen het St. 
Elisabeth Ziekenhuis. Uit de orientatiefase is niet echt een duidelijk probleem naar voren 
gekomen. Toch wordt besloten om het project door te zetten. Dit vanuit de overtuiging vanuit 
het management van de operatiekamerafdeling dat er op het gebied van logistiek 
verbeteringen te behalen zijn. Ook de eerste afstudeerbegeleider vanuit de TUE is ervan 
overtuigd dat een probleem naar voren zal komen als het proces van de operatiekameraf de ling 
gedetailleerd wordt beschreven en geanalyseerd. 
De eisen en verwachtingen van het ziekenhuis zijn vastgesteld door interviews af te nemen 
met betrokken verantwoordelijken binnen het ziekenhuis. De eisen vanuit de universiteit 
worden gevormd door algemene eisen die aan afstudeeronderzoeken gesteld worden in de 
opleiding Technische Bedrijfskunde. 
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Onderzoeksopdracht: 

Aan het einde van de afstudeerperiode moet duidelijk zijn hoe de operatiekamerafdeling 
presteert op het logistieke vlak en of er grate wijzigingen of kleine aanpassingen nodig zijn 
om de prestatie van de operatiekamerafdeling te verbeteren. De knelpunten op de 
operatiekamerafdeling moeten door middel van een diagnose warden gei'nventariseerd. 
Tevens moet door middel van een herontwerp aangegeven warden hoe enkele knelpunten 
aangepakt moeten warden, wat het verwachte effect van voorgestelde oplossingen is en hoe 
deze gelmplementeerd moeten warden. 

§ 2.4 Onderzoekmodel 
In deze paragraaf wordt het onderzoekmodel van de diagnostische fase beschreven. Het 
onderzoekmodel voor de herontwerpfase wordt pas bepaald nadat de diagnostische fase is 
afgerond. Hiervoor wordt gekozen gezien de aard van de onderzoeksopdracht. Het is ten tijde 
van de orientatie namelijk nog niet helder wat het object wordt van de herontwerpfase. Het 
onderzoekmodel voor de herontwerpfase zal in hoofdstuk 4, na de diagnostische fase, 
beschreven worden. 

Het object van het onderzoek zijn de activiteiten, de organisatie, en de beheersing van de 
operatiekamerafdeling. In het onderzoek worden alleen de activiteiten waar de 
operatiekamerafdeling voor verantwoordelijk is meegenomen. Tevens wordt ook een stukje 
van de omgeving meegenomen. De kl an ten van de operatiekameraf de ling, de specialisten, 
worden ook bij het onderzoek betrokken. 
Het onderzoek vindt plaats vanuit de optiek van de logistiek. Hierbij worden deelgebieden als 
capaciteitsbeheersing, zorgmanagement, afdelingsbeheersing en productiebeheersing 
toegepast (zie figuur 2.1). Er wordt bekeken in hoeverre de theorieen uit deze vakgebieden 
van toepassing zijn op de operatiekamerafdeling. Tevens wordt bekeken vanuit welk 
perspectief de procesbeschrijving het beste opgesteld kan worden. Uit deze deelgebieden en 
gegevens uit de ziekenhuisbranche worden prestatie-indicatoren opgesteld waarmee de 
processen geanalyseerd kunnen worden . 

. .. 

1 Prestatie-indicatoren 
vanuit de theorie Diagnose en exploratie 

Theorie Productiebeheersing 

van 
Theorie Capaciteitsbeheersing n oplossingsrichtingen 

~ ... 
'r (zijn er grote wijziging 

of kleine aanpassing Theorie Zorgmanagement 
Activiteiten, organisatie nodig op het huidige 
en beheersing op de proces) 

Theorie Afdelingsbeheersing operatiekamerafdeling 

.h ... ... ,, 
Prestatie-indicatoren 

Gesprekken met deskundigen vanuit de branche en 
vergelijkbare processen 

Branche gegevens 

u 

Figuur 2.1: Onderzoekmodel voor diagnostisch onderzoek 

Aan de hand van de procesbeschrijving en de analyse kan een diagnose gesteld worden 
waarbij aangegeven zal worden of er grote wijzingen of kleine aanpassingen nodig zijn in het 
huidige sys teem van de operatiekameraf de ling. 
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§ 2.5 Onderzoekplan 
Uit de orientatiefase blijkt <lat er geen helder bedrijfskundig probleem aangegeven kan 
warden vanuit het ziekenhuis. Uiteindelijk kan deze veelal wel geformuleerd warden na een 
uitgebreide procesbeschrijving en analyse. Hierdoor zal een opdracht met een brede 
onderzoeksfocus gehanteerd moeten warden (Aken, van der Bij en Berends, 2001). Deze 
onderzoeksfocus is erg kwalitatief van aard, waarbij risico gelopen wordt tot het nemen van 
verkeerde selectiebeslissingen. Een nadeel van deze onderzoeksfocus is <lat er zeer veel 
informatie vergaard moet warden, waardoor het project gemakkelijk kan uitlopen. Tenslotte is 
het moeilijk in een vroeg stadium aan te geven waarover het dominante probleem en de 
daaruit vloeiende ontwerpopdracht zal gaan, met als gevolg <lat de deskundigheden die 
verzameld zijn wel eens ontoereikend zouden kunnen zijn of de plaats in de organisatie waar 
het project wordt uitgevoerd ongeschikt. Een voordeel van deze aanpak is <lat het onderzoek 
een uitgebreide blik geeft op het totale functioneren van de operatiekamerafdeling. De aanpak 
voor de diagnostische fase van het onderzoek wordt hieronder beschreven. De aanpak voor de 
herontwerpfase wordt opgesteld na de diagnostische fase en zal net als het onderzoekmodel 
beschreven warden in hoofdstuk 4. 

1. Literatuurstudie naar de deeltheorieen van logistiek: productiebeheersing, 
capaciteitsbeheersing, zorgmanagement en afdelingsbeheersing. Resulterend in prestatie
indicatoren voor diagnostisch onderzoek. 

2. Procesbeschrijving 
focus van waaruit de procesbeschrijving wordt opgesteld selecteren; 
interviewen medewerkers die betrekking hebben met het opstellen van het 
operatieprogramma; 
interviewen medewerkers betrokken met uitvoering van operatieprogramma; 
interviewen medewerkers betrokken met capaciteitsplanning en verdeling; 
metingen uitzetten; 
beschrijven van de processen; 
niveaus aanbrengen in de processen; 
meetgegevens verzamelen; 
gegevens van benchmarkonderzoek verzamelen; 
incidenten inventariseren (door middel van gesprekken met medewerkers en door 
middel van observatie) 
verifieren procesbeschrijving. 

3. Analyseren van processen 
opstellen prestatie-indicatoren ( combineren van prestatie-indicatoren uit de theorie en 
prestatie-indicatoren die gebruikt warden in andere ziekenhuizen en bij andere 
(benchmark-)onderzoeken); 
gegevens verzamelen die benodigd zijn voor de prestatie-indicatoren; 
incidenten vergelijken met procesbeschrijving (zelf gei"nventariseerde incidenten en 
incidentenlijst vanuit de organisatie gebruiken); 
gegevens koppelen aan procesbeschrijving en analyseren; 
specifiekere metingen uitzetten. 

4. Diagnose van kemproblemen, oorzaken en onderlinge verbanden 
5. Ontwikkelen oplossingsrichtingen 
6. Tussentijdse voordracht 

tussentijds verslag schrijven en presentatie maken; 
feedback op procesbeschrijving, analyse, diagnose en de oplossingsrichtingen naar de 
bedrijfsbegeleiders; 
selectie herontwerprichting in samenspraak met TUE begeleiders en 
bedrij fsbegeleiders. 
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H 3 Diagnose 

§ 3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het logistieke proces op de operatiekamerafdeling geanalyseerd. 
Hiervoor wordt de afdeling eerst getypeerd en de bijbehorende zwaartepunten op logistiek 
gebied vastgesteld. Vervolgens wordt de afdeling beschreven en geanalyseerd aan de hand 
van de planningniveaus van Hoorn e.a. (1991), Vissers, Bertrand en de Vries (2001) en het 
raamwerk uit Vissers en Beech (2005). Dit raamwerk voor productiebeheersing in 
ziekenhuizen wordt in paragraaf 3.3 beschreven. Tevens worden de niveaus die van 
toepassing zijn op de operatiekamerafdeling in deze paragraaf gekozen. 
De procesbeschrijving begint op het operationeel planniveau, de dagelijkse planning en 
processen. De procesbeschrijving wordt steeds een niveau hoger getild waarbij uiteindelijk de 
capaciteittoewijzing op jaarniveau wordt beschreven. De procesbeschrijvingen worden in 
paragraaf 3.4 tot en met 3.6 weergegeven. 
De analyse van de operatiekamerafdeling wordt in paragraaf 3.7 tot en met 3.9 beschreven. In 
deze paragrafen wordt de operatiekamerafdeling geanalyseerd met behulp van de niveaus uit 
het raamwerk. Eerst wordt het hoogste niveau van de afdeling geanalyseerd. Wanneer er geen 
grote knelpunten gevonden worden op het hoogste niveau, dan wordt de afdeling 
geanalyseerd op een lager niveau. Dit wordt herhaald totdat er belangrijke knelpunten 
gevonden worden. 

§ 3.2 Typering operatiekamerafdeling in logistieke zin 
In de logistiek wordt een onderscheid gemaakt in ketenlogistiek en unitlogistiek. 
Ketenlogistiek concentreert zich op de afstemming en beheersing van de processen tussen 
afdelingen. De nadruk van ketenlogistiek ligt daarom op het totale proces van de patient, die 
gedurende zijn behandeling gebruik maakt van verschillende afdelingen. Unitlogistiek 
concentreert zich op de logistiek van een afdeling. Afdelingen voeren dezelfde soort 
verrichting uit voor verschillende soorten producten. De nadruk van unitlogistiek ligt daarom 
op de totale patientenstroom die gebruik maakt van de afdeling, en op het effect van deze 
stroom op het gebruik van middelen en de werkbelasting van personeel (Vissers en Beech, 
2005). Deze benadering is volgens hen geschikt voor efficientie analyses. Om het logistieke 
sys teem van de operatiekameraf de ling te beoordelen is gebruik gemaakt van de systematiek 
van de unitlogistiek. 

Bertrand W ortmann en Wijngaard (1998) noemen een tweetal logistieke kenmerken die 
bepalend zijn voor een productieafdeling: 
• Complexiteit van de capaciteit en van varieteit in de bewerkingsvolgorde. 
• Complexiteit van de materiaalstructuur. 
Deze hoofdfactoren zijn opgesteld voor een productieafdeling in de industrie. Voor de 
productiebeheersing in gezondheidszorgorganisaties is de volgende definitie opgesteld in 
Vissers en Beech (2005): 

Het ontwerp, planning, implementatie en beheersing van codrdinatiemechanismen tussen 
patientstromen en diagnostische & therapeutische activiteiten in gezondheidszorgorganisaties 
om outputlproductie met beschikbare middelen te maximaliseren, rekening houdend met 
verschillende eisen ten aanzien van leveringsflexibiliteit (electief, semi-spoed, spoed) en 
aanvaardbare normen voor leveringsbetrouwbaarheid (wachtlijst, wachttijden) en 
aanvaardbare medische resultaten. 

De logistieke kenmerken van de operatiekameraf de ling kunnen hiermee worden vastgesteld. 
De operatieve ingrepen (producten) van de afdeling zijn zeer verschillend en hebben een sterk 
wisselend capaciteitsbeslag. Deze operatieve ingrepen wisselen weinig in routingen binnen de 
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afdeling. De herhalingsgraad van de ingrepen is laag, maar bij gelijksoortige ingrepen worden 
deze veelal in serie geproduceerd. Dit maakt de capaciteitsbeheersing complex. 

De benodigde hoeveelheid materialen is niet hoog, maar de hoeveelheid capaciteitssoorten is 
hoog en deze moeten veelal gedeeld worden over de verschillende operatieve ingrepen. 
Materiaal voor de operatiekamerafdeling is bijvoorbeeld verband en hechtmateriaal. 
Capaciteitssoorten voor de operatiekamerafdeling zijn operatiekamers, apparatuur, personeel, 
specialist en een anesthesist. Het materiaal en de capaciteitssoorten die benodigd zijn varieren 
per ingreep sterk in hoeveelheid, soort, beschikbaarheid en prijs. Dit maakt de structuur van 
materiaal en capaciteitssoorten complex. 

Tevens moet er ook flexibel omgegaan worden met de geplande, semi-spoed en spoed 
operatieve ingrepen. Geplande ingrepen zijn ingrepen die op de wachtlijst staan en zo snel 
mogelijk ingeroosterd worden op het operatieprogramma. Het inroosteren van geplande 
ingrepen wordt decentraal, door de specialismen, gepland. Semi-spoed ingrepen moeten op 
een korte termijn plaatsvinden en spoed ingrepen moeten per direct plaatsvinden. Met deze 
kenmerken kan de operatiekamerafdeling niet direct in een van de vijf typologieen (zie figuur 
3 .1) ingedeeld worden. 

Capaciteits
com plexiteit 

hoog 

laag 

Enkelstuks/ 
kleinseriefabricage van 

com ponenten 

Seriegewijze fabricage 

Procesgewijze fabricage 

laag 

M ateriaalcom plexiteit 

Figuur 3 .1: Typologie van afdelingssituaties. 
Bron: Bertrand, Wortmann en Wijngaard, 1998, biz. 110. 

Projectg ew ijze 
assemblage 

G ro otserie/m assa
assem blage 

hoog 

De afdeling lijkt zich in het bovenste gedeelte van figuur 3.1 te bevinden, een tussenvorm van 
enkelstuks- en kleinseriefabricage, seriegewijze fabricage en projectgewijze fabricage. 
Aangezien de af de ling ook te maken heeft met wisseling van specialismen, produceert per 
specialisme en weinig verschillende routingen kent, zou de afdeling nog het beste te 
definieren zijn als een afdeling met seriegewijze fabricage. Zwaartepunten in de beheersing 
van seriegewijze fabricage zijn (Bertrand, Wortmann en Wijngaard, 1998): 
capaci teitsplanning, bezettingsplanning, levertij daf gifte, omsteltij dbeheersing, 
doorlooptijdbeheersing en materiaalbeheersing. 

§ 3.3 Raamwerk voor productiebeheersing in ziekenhuizen 
Het raamwerk voor productiebeheersing in ziekenhuizen is opgesteld door Vissers, Bertrand 
en de Vries (2001). Met behulp van <lit raamwerk kan gekeken worden waar, in logistieke zin, 
de zwakke punten liggen van de organisatie. Het raamwerk richt zich op de balans tussen 
service en efficientie op alle niveaus van planning en beheersing (zie bijlage 3.1). Dit 
raamwerk is gemaakt voor het totale functioneren van het ziekenhuis en wordt in <lit 
onderzoek op de operatiekamerafdeling, een onderdeel van het ziekenhuis, toegepast. 
Het vijfde en hoogste niveau van het raamwerk is 'strategic planning'. Op <lit niveau worden 
beslissingen genomen op het gebied van markten en doelgroepen, specialismen en 
productaanbod, patientgroepen als bedrijfseenheid, investering in middelen, gedeelde 
capaciteiten, samenwerking en uitbesteding. Deze beslissingen worden op het niveau van 
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ziekenhuis management genomen en dit niveau wordt dan ook niet in dit rapport over de 
operatiekamerafdeling in beschouwing genomen. 
Het vierde niveau van het raamwerk is 'patient volume planning and control'. Op dit niveau 
warden beslissingen genomen op het gebied van het jaarlijks aantal patienten per 
patientgroep, het service niveau per patientgroep, de overeenkomsten van het 
productievolume met gezondheidsverzekeraars, toewijzen van de vereiste capaciteiten per 
patientgroep en normen voor de bezettingsgraad van belangrijke capaciteiten. De 
operatiekameraf de ling neemt niet deel aan de overleggen waarin een overeenkomst gemaakt 
wordt voor het productievolume. De operatiekamerafdeling heeft hierin een dienstverlenende 
rol, waarbij zij voldoende capaciteit beschikbaar moet stellen om aan de productieafspraken te 
voldoen. De afgelopen jaren zijn de productieafspraken met ongeveer 6% gestegen (zie tabel 
1.1). De verwachting is dat de operatiekameraf de ling deze stij ging de komende j aren nog kan 
volgen aangezien er nog ruimte is tot het uitbreiden van de capaciteit. Dit niveau wordt niet in 
dit rapport over de operatiekameraf de ling in beschouwing genomen aangezien de beslissingen 
op dit niveau door het ziekenhuismanagement genomen warden. Tevens is er op dit moment 
geen aanleiding dat er knelpunten gevonden zullen warden op dit niveau. 
Het derde niveau van het raamwerk is 'resources planning and control'. Op dit niveau warden 
beslissingen genomen op het gebied van het verwachte aantal patienten per patientgroep en 
specialisme, gedetailleerde capaciteit benodigdheden per patientgroep, het toewijzen van 
capaciteiten aan specialismen en patientgroepen, en het opstellen van batchregels voor 
capaciteiten. Deze beslissingen warden genomen door de managers van de productieafdeling 
en de specialisten. Dit niveau valt binnen de verantwoordelijkheid van de 
operatiekamerafdeling en wordt dan ook in paragraaf 3.6 beschreven en in paragraaf 3.7 
geanalyseerd. 
Het tweede niveau van het raamwerk is 'patient group planning and control'. Op dit niveau 
warden beslissingen genomen op het gebied van het verwachte aantal patienten per periode 
rekening houdend met eventuele seizoensinvloeden en de beschikbaarheid van de 
specialisten. Deze beslissingen warden genomen door het patientgroep management en de 
specialismen. Dit niveau valt ook binnen de verantwoordelijkheid van de 
operatiekamerafdeling en wordt in paragraaf 3.5 beschreven en in paragraaf 3.8 geanalyseerd. 
Het eerste en laagste niveau van het raamwerk is 'patient planning and control'. Op dit niveau 
warden beslissingen genomen op het gebied van het plannen van patienten voor operatieve 
ingrepen en het toewijzen van capaciteiten aan individuele patienten. Deze beslissingen 
warden genomen door specialisten, patienten en floormanagers. Ook dit niveau valt binnen de 
verantwoordelijkheid van de operatiekamerafdeling en wordt in paragraaf 3.4 beschreven en 
in paragraaf 3.9 geanalyseerd. 
De eerste drie niveaus komen overeen met de planningniveaus op de operatiekamerafdeling 
die beschreven zijn door Steen (1991). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 
planningen op de lange, middellange en korte termijn. Waarbij op de lange termijn de omvang 
van de capaciteit wordt bepaald, op middellange termijn de capaciteit wordt verdeeld en op 
korte termijn de capaciteit wordt ingevuld. Deze methode van planning is terug te vinden in 
de procesbeschrijvingen in de komende paragrafen. 

§ 3.4 Procesbeschrijving op 'patient planning and control' niveau 
In de logistiek warden de te beheersen processen van afdelingslogistiek beschreven vanuit de 
klantenordercylcus (Bertrand, Wortmann en Wijngaard, 1998). De klantenordercylcus omvat 
die activiteiten die gebeuren vanaf het plaatsen van een order door de klant tot en met het 
ontvangen van het bestelde goed door de klant. Op de operatiekameraf de ling is geen sprake 
van klantenorders maar van patienten die een operatieve ingreep ondergaan. Vanaf nu zal dan 
ook 'operatieve ingreep' gebruikt warden in plaats van 'klantenorder'. Deze operatieve 
ingrepen warden ingepland op het operatieprogramma. Dit operatieprogramma is 
vergelijkbaar met een productieschema van een productiefabriek (Blake & Donald, 2002). Op 
basis van het operatieprogramma warden alle activiteiten voor een operatieve ingreep gestart. 
Het operatieprogramma zal dan ook als uitgangspunt gebruikt warden om de logistiek van de 
operatiekamerafdeling te beschrijven. 
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Allereerst wordt beschreven hoe de geplande ingrepen aangeboden en ingepland worden. 
Tevens wordt de werkvoorbereiding, die vooraf gaat aan de dag van het operatieprogramma, 
beschreven. Vervolgens wordt beschreven hoe het operatieprogramma wordt uitgevoerd en 
bewaakt. De spoed en semi-spoed ingrepen worden later aan het operatieprogramma 
toegevoegd. Deze ingrepen verstoren het programma van de geplande operatieve ingrepen en 
daarom wordt eerst het proces van de geplande ingrepen beschreven. Vervolgens wordt de 
omgang met semi-spoed en spoed ingrepen beschreven. 

§ 3.4.1 Aanbod van geplande ingrepen 

Ieder snijdend specialisme is verantwoordelijk voor het inplannen van ingrepen vanaf de 
wachtlijst. De wijze waarop men dit doet wordt buiten beschouwing gelaten omdat dit niet op 
de operatiekamerafdeling plaatsvindt. 

De geplande operatieve ingrepen worden een <lag van tevoren samengevoegd tot het 
operatieprogramma. De geplande ingrepen komen op verschillende wijze binnen bij de balie 
van de operatiekamerafdeling; <lit verschilt per specialisme. Voor een deel worden deze 
aangeleverd via de computer middels het ziekenhuisinformatiesysteem en deels door middel 
van brieven waar de geplande ingrepen op vermeld staan. In principe moeten deze geplande 
ingrepen voor 12.00 uur bij de balie bekend zijn. Wanneer <lit niet het geval is belt de 
receptioniste naar het secretariaat van het betreffende specialisme en vraagt aan de 
secretaresse naar de geplande ingrepen. Tijdens het wachten op de resterende geplande 
ingrepen wordt begonnen met het plannen van het operatieprogramma. Het programma is af 
als alle geplande ingrepen binnen en ingepland zijn. Het kan voorkomen <lat er tijdens het 
inplannen nog wijzigingen plaatsvinden via het ziekenhuisinformatiesysteem. De secretaresse 
van het betreffende specialisme belt dan naar de balie van de operatiekameraf de ling om door 
te geven dater nog een wijziging in het programma is. Mocht <lit niet gedaan worden, dan 
weet de receptioniste niet dat er wijzigingen zijn en komt de extra ingreep niet op het 
operatieprogramma te staan. Dit wordt meestal pas opgemerkt op het moment <lat het 
operatieprogramma af is. In overleg met de floormanager kan besloten worden om deze extra 
ingreep nog op het operatieprogramma te plaatsen. Deze ingreep wordt dan aan de lijst met 
acute ingrepen toegevoegd en wordt na het programma van de betreffende specialist 
uitgevoerd. 

§ 3.4.2 lnplannen van geplande ingrepen 

Er is een aantal restricties waar tijdens het inplannen van de ingrepen op het 
operatieprogramma rekening mee gehouden moet worden (Sier, Tobin en McGurk, 1997). 
Ook voor het St. Elisabeth Ziekenhuis gelden specifieke beperkingen. 

Het aantal operatiekamers <lat per <lag open is wordt op een termijn van zes weken gepland op 
het weekschema. De floormanager vraagt voor het opstellen van het weekschema aan de 
specialisten en anesthesisten wie er beschikbaar zijn. Aan de hand van de beschikbaarheid van 
de anesthesisten wordt bepaald hoeveel anesthesielocaties er zijn. Dit aantal bepaalt de 
hoeveelheid operatiekamers die open kunnen. Bij afwezigheid van specialisten, kunnen de 
toegewezen uren aangeboden worden aan een ander specialisme. Dit weekschema wordt 
verspreid naar de secretariaten van de specialismen, zodat zij daar met de planning rekening 
mee kunnen houden. Op het weekschema staat vermeld welke dagdelen gereserveerd zijn 
voor de specialismen. Tevens staat hierop aangegeven hoeveel operatiekamers een 
specialisme toegewezen krijgt. Op basis van dit schema plant elk specialisme zijn ingrepen in. 
Ook de receptioniste van de operatiekameraf de ling kan aan de hand van het weekschema zien 
hoeveel operatiekamers zijn toegewezen aan de verschillende specialismen. De teamleiders 
kunnen aan de hand van het operatieschema het personeel daadwerkelijk indelen op de 
werkplekken. 
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De toewijzing van de operatiekamers aan de specialismen is afhankelijk van de verschillen in 
de operatiekamers. De operatiekamers zijn niet allemaal exact hetzelfde. Kamer een en 
veertien zijn grater dan de andere operatiekamers en daarom vooral geschikt voor grate 
operatieve ingrepen waar meer personeel, specialisten of apparatuur voor nodig is. In kamer 
acht, negen, dertien en veertien is een Pacs systeem geplaatst in de muur. Dit systeem kan 
gedetailleerde afbeeldingen en foto's digitaal weergeven. Er zijn ook nog twee verplaatsbare 
Pacs systemen aanwezig op de operatiekamerafdeling. Afbeeldingen en foto's kunnen ook op 
de pc's op de kamers vertoond warden, maar op de pc is het beeld minder scherp en de pc is 
niet goed te zien vanaf de werkplaats van de specialist. Kamers een, twee, drie, twaalf, dertien 
en veertien zijn op korte loopafstand van de voorbereiding en de verkoever, wat de kamers 
handig maakt voor een operatieprogramma met veel wisselingen. Kamer vier en zes hebben 
een putje in de vloer, zodat er water afgevoerd kan warden. Dit is nodig voor bepaalde 
operatieve ingrepen van het specialisme urologie. Kamer vijf en zes zijn direct tegenover de 
traumalift, de traumapatienten kunnen snel naar deze operatiekamers vervoerd warden. 
Kamer zes heeft als voordeel dater een raam zit dat uitkijkt op de opdek. Hierbij kunnen de 
operatieassistenten elkaar in de gaten houden en eventueel inspringen wanneer dat nodig is. 
Kamers acht en negen hebben een andere luchtbehandeling wat uitermate geschikt is voor 
prothese-ingrepen die uitgevoerd warden door het specialisme orthopedie. Kamer elf heeft 
nog een oude zuil die niet overal naar te verplaatsen is. Tevens zit er meer ijzer in de 
operatietafel waardoor het voor breuken minder handig is. Bij ingrepen met breuken moeten 
er namelijk rontgenfoto's gemaakt kunnen warden en het ijzer in de tafel houdt de 
rontgenstraling tegen. De hoeveelheid ijzer in de tafel maakt het lastiger om rontgenfoto's te 
maken. In principe zijn alle operaties wel overal uit te voeren, maar door de verschillen 
hebben bepaalde kamers voorkeur om aan specialismen toegewezen te warden. Het 
specialisme urologie krijgt meestal kamer vier toegewezen, kamers vijf en zes warden 
meestal gebruikt als acute kamers. Het specialisme orthopedie krijgt meestal kamers acht en 
negen toegewezen. Het specialisme neurochirurgie krijgt meestal de kamers dertien en 
veertien toegewezen. Het specialisme oogheelkunde krijgt meestal kamer twee toegewezen in 
verband met de korte loopafstand en het hoge aantal wisselingen. De andere specialismen 
krijgen de overige kamers toegewezen. Meestal krijgen ze een vaste kamer toegewezen zodat 
bepaalde apparatuur kan blijven staan. Zo krijgt kaakchirurgie meestal kamer elf toegewezen, 
plastische chirurgie meestal kamer tien, algemene chirurgie, KNO gynaecologie krijgen de 
overige kamers toegewezen. Kamer vijf wordt overdag gebruikt als acute kamer en kamer zes 
wordt tijdens de dienst gebruikt als acute kamer. 

De floormanager controleert de in te plannen ingrepen die per brief binnenkomen bij de 
receptie. Hierbij wordt de volgorde van de ingrepen bepaald en op welke kamers de ingrepen 
plaatsvinden. Tevens wordt gekeken naar de geschatte ingreepduur. Dit is de tijd die een 
specialist nodig heeft om een bepaalde ingreep uit te voeren. De secretaressen van de 
specialismen houden hier ook rekening mee tij dens het inplannen. Grote ingrepen warden 
meestal eerst gepland en warden gevolgd door kleinere ingrepen. Macht de grate ingreep 
uitlopen, dan kan een laatste ingreep geannuleerd of op een andere kamer uitgevoerd warden 
zodat de ingreep niet in de diensttijd uitgevoerd wordt. Geplande ingrepen warden in principe 
zo veel mogelijk tijdens de werktijden uitgevoerd en niet tijdens de diensttijd. Het is duurder 
om ingrepen in de diensttijd uit te voeren aangezien er een toeslag aan het personeel betaald 
moet warden. Ingrepen die alleen om een dagopname vragen warden zo vroeg mogelijk 
gepland. Tevens warden kinderen zo vroeg mogelijk op de dag ingepland aangezien kinderen 
meer moeite hebben met nuchter zijn voor ingrepen dan volwassenen. Macht de floormanager 
twijfelen aan de haalbaarheid of de volgorde van een gepland aantal ingrepen dan wordt 
overlegd met de secretaresse of specialist. 

Nadat de operatieve ingrepen van de verschillende specialismen zijn ingeroosterd op het 
operatieprogramma wordt gecontroleerd of de combinatie van deze ingrepen haalbaar is. 
Hierbij wordt gekeken of er niet teveel ingrepen bij kinderen aan het begin van het 
programma staan. Er kunnen maximaal drie kinderen tegelijkertijd op het programma staan 

Afstudeerverslag E.E. Vermeij 
13 



Doorlichting van de operatiekamerafdeling bij het St. Elisabeth Ziekenhuis 

aangezien er drie materiaalsets aanwezig zijn. Tevens wordt gekeken naar de haalbaarheid 
van het gebruik van speciale apparatuur die gebruikt wordt bij operatieve ingrepen. Het is de 
verantwoordelijkheid van de operatiekamerafdeling om het gebruik van de apparatuur zo te 
plannen dat ze niet tegelijkertijd nodig zijn op verschillende operatiekamers. Dit geldt 
voomamelijk voor de C-bogen, de stealth en de microscopen. Er zijn drie C-bogen aanwezig, 
twee stealths en vijf microscopen, waarvan twee voor neurochirurgie, een voor KNO, een 
voor oogheelkunde en een voor plastische chirurgie. De microscopen voor neurochirurgie 
kunnen niet gebruikt warden voor KNO, oogheelkunde of plastische chirurgie, andersom is 
dat wel mogelijk. Dit heeft te maken met de grootte en zwaarte van de microscopen van 
neurochirurgie. W anneer de speciale apparatuur niet goed verdeeld kan warden onder het 
opgestelde programma, dan moet het programma zodanig warden aangepast dat dit wel 
mogelijk is. 

Macht een ingreep uitvallen (bijvoorbeeld door ziekte) dan kan er door het secretariaat van 
het specialisme een nieuwe ingreep gepland warden. De floormanager beslist of de nieuwe 
ingreep daadwerkelijk op het programma komt. Als laatste overlegt de floormanager met de 
anesthesisten over de haalbaarheid van het programma. Anesthesisten zijn verantwoordelijk 
voor twee kamers en kunnen niet aan het begin van een programma met twee ingrepen bezig 
zijn. Zij letten op de hoeveelheid ingrepen met een complexe inleiding en ingrepen bij 
kinderen die op het programma staan. Deze ingrepen hebben over het algemeen meer tijd 
nodig van de anesthesisten. Wanneer ook de anesthesisten akkoord zijn met het 
operatieprogramma, wordt deze definitief en uitgeprint. Het operatieprogramma wordt 
opgehaald door medewerkers van de verpleegaf delingen, de teamleiders van het 
operatiekamerpersoneel, een medewerker van de verkoever, voorbereiding en opdek, een 
medewerker van het laboratorium en een medewerker van de intensive care. 

Wanneer een specialisme niet in staat is om zijn toegewezen tijd te benutten met geplande 
ingrepen, dan wordt deze tijd aan een antler specialisme aangeboden. Dit wordt gedaan om de 
productie van de afdeling hoog te houden. Sams warden er nog ingrepen aan het 
operatieprogramma toegevoegd als het programma al af is, deze ingrepen komen op de 
spoedlijst te staan en warden direct na de laatst geplande ingrepen uitgevoerd. 

Er kunnen nog wijzigingen in het programma plaatsvinden nadat het definitieve programma is 
opgesteld. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een ingreep geannuleerd wordt door ziekte van de 
patient of dat de volgorde van de ingrepen alsnog gewijzigd wordt. 

§ 3.4.3 Voorbereiding aan de hand van het operatieprogramma 

Zadra het programma bekend is, warden een aantal activiteiten gestart. Het programma geeft 
informatie aan verschillende groepen en die kunnen aan de hand van die informatie 
werkzaamheden starten. 

Het personeel van de opdek is werkzaam in de steriele opslagruimte van de 
operatiekamerafdeling. Zij zorgen ervoor dat de steriele setjes die benodigd zijn voor de 
operatieve ingrepen op tijd ter plekke zijn. Aan de hand van het operatieprogramma zetten zij 
de steriele sets voor de eerste ingrepen klaar. 

De teamleiders zorgen ervoor dat het dienstdoende personeel verdeeld wordt over de 
verschillende operatiekamers en dater genoeg personeel aanwezig is om 13 operatiekamers te 
bemannen. Aan de hand van het operatieprogramma wordt het personeel aan de kamers 
toegewezen. Bij het indelen hebben de leerlingen voorrang op het gediplomeerde personeel. 
De leerlingen lopen bij een bepaald specialisme stage en moeten zoveel mogelijk bij dat 
specialisme warden ingedeeld. De leerlingen en hun begeleiders warden samen ingedeeld op 
een kamer. Zadra alle leerlingen en hun begeleiders zijn ingedeeld, warden de 
specialismenoudsten ingedeeld bij hun specialisme. Daama wordt er gekeken naar een mix 
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van mensen en specialismen en welke ingrepen er gepland staan. Dit gebeurt niet bij het 
personeel dat werkzaam is op de opdek, voorbereiding of de verkoever, hun werkzaamheden 
zijn niet gerelateerd aan de operatiekamers. 

De verkoever verpleegt de patient die bijkomt uit de narcose of verdoving van zijn of haar 
operatieve ingreep. Het personeel op de verkoever heeft andere werktijden dan het overige 
operatiekamerpersoneel. Er zijn minstens drie verkoever medewerkers tot 18:00 aanwezig. Na 
18 :00 uur zijn er nog twee verkoever medewerkers aanwezig tot 21 :30 uur. Het personeel van 
de verkoever belt voor 18:00 uur de betreffende afdelingen op om de eerste geplande 
operatieve ingrepen te bevestigen. Het kan namelijk voorkomen dat het operatieprogramma 
nog wijzigt in volgorde. 

De anesthesisten kunnen aan de hand van het operatieprogramma zien welke ingrepen op de 
kamers gepland zijn. Aan de hand van dit programma plannen ze zichzelf in bij de 
verschillende kamers, rekening houdend met een aantal beperkingen. Allereerst wordt 
geYnventariseerd welke anesthesisten de volgende dag werken. De twee kamers van 
neurochirurgie ( dertien en veertien) worden toegewezen aan de dienstdoende anesthesist. 
Deze anesthesist moet tot 's avonds doorwerken en krijgt alle gegevens binnen van de spoed 
ingrepen die binnen komen op het spoedsein. Op kamer dertien en veertien zijn meestal 
langdurende geplande ingrepen en dan heeft de anesthesist meer tijd om het spoedsein aan te 
nemen. Historisch gezien liepen deze kamers ook vaker uit op hun programma waardoor het 
handig was om de dienstdoende anesthesist hier op in te plannen. Op dinsdag en vrijdag 
worden er spreekuren van de polikliniek anesthesie gehouden en is een anesthesist hiervoor 
ingepland. Deze anesthesist is niet verantwoordelijk voor een operatiekamer. Als er een 
kamer draait met KNO ingrepen, oftewel amandelen knippen, dan moet die kamer 
gecombineerd worden met een andere kamer waarbij de anesthesist niet veel nodig is in de 
eerste uren. Bij de KNO ingrepen is de anesthesist continu nodig en kan dan niet veel van de 
kamer af om naar zijn andere kamer te gaan. Ook wordt er rekening gehouden met operatieve 
ingrepen bij kinderen. Het inleiden van een narcose bij kinderen duurt over het algemeen 
langer dan bij een volwassene en daarom is het niet handig om bij twee operatiekamers 
ingedeeld te zijn waarbij allebei kinderen als eerste zijn ingepland. Ook het inleiden van een 
grote operatieve ingreep duurt meestal langer. Het is dan ook niet handig om een anesthesist 
in te delen bij twee operatiekamers die beide beginnen met een langdurige operatieve ingreep. 
Ook wordt er rekening mee gehouden dat een anesthesist niet twee kamers heeft waarbij de 
ene start met een operatieve ingreep met een kind en de andere met een langdurige operatieve 
ingreep. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid ingrepen die op de kamers worden 
uitgevoerd. Twee kamers met veel wisselingen vragen veel tijd van een anesthesist waarbij de 
kans groot is dat de anesthesist op twee locaties tegelijkertijd aanwezig moet zijn. Een kamer 
met een oogheelkundeprogramma, waarbij alle verdovingen met druppels worden gedaan, kan 
eventueel als derde kamer worden toegewezen aan een anesthesist. De druppelverdoving 
wordt namelijk door een verpleegkundige van de voorbereiding gedaan. De overige 
operatiekamers worden verdeeld over de anesthesisten naar persoonlijke voorkeur. Tevens 
kunnen de anesthesisten aan de hand van het operatieprogramma zien op welke afdeling de 
patienten worden opgenomen en deze worden bezocht tijdens hun ronde. 

De verpleegafdelingen kunnen worden ingedeeld in 'short-stay' en 'long-stay' afdelingen. Op 
'short-stay' afdelingen worden de patienten opgenomen en vaak ook ontslagen op de dag van 
de operatieve ingreep. De patienten komen 's ochtends, anderhalf uur voor de operatieve 
ingreep op de afdeling en vertrekken enkele uren na de ingreep. Een medewerker van de 
verpleegafdeling haalt het operatieprogramma op bij de operatiekamerafdeling. Vervolgens 
controleert een medewerker of het programma overeenkomt met de opnameplanning. Deze 
opnameplanning heeft de verpleegaf deling gekregen van het secretariaat van de specialismen 
of van de opnameafdeling. De verwachte tijden van de operatieve ingreep staan hierop 
vermeld. Mocht uit het operatieprogramma blijken dat de operatiekamerafdeling de volgorde 
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van de patienten veranderd heeft, dan worden de betreffende patienten opgebeld om de 
veranderde tijden door te geven. 

§ 3.4.4 Vrijgave en monitoren van geplande ingrepen 

Het programma van de geplande ingrepen start 's ochtends om 07:50 uur. De eerste geplande 
ingrepen worden de avond van tevoren vrijgegeven door het personeel van de verkoever. De 
verpleegafdelingen maken de volgende ochtend de eerste patienten gereed voor de operatieve 
ingreep en bellen vervolgens de patientenvervoersdienst. De patienten voor deze operatieve 
ingrepen warden 's ochtends naar de operatiekamerafdeling gebracht door de 
patientenvervoersdienst. De ingrepen die na de eerste ingreep zijn gepland moeten op de dag 
zelf vrijgegeven warden. De specialist is verantwoordelijk voor het vrijgeven van de geplande 
ingrepen. Tijdens de operatieve ingreep schat de specialist in hoe lang hij nog bezig is met de 
operatieve ingreep. Bij een schatting van een half uur geeft hij de opdracht om de volgende 
patient te bestellen. Het personeel van de operatiekamer belt vervolgens de receptioniste om 
door te geven dat de volgende patient besteld mag warden. De receptioniste belt de 
betreffende verpleegafdeling op om door te geven dat de patient naar de 
operatiekamerafdeling gebracht mag warden. De receptioniste rekent hiervoor 20 minuten. 
W anneer de patient niet binnen 20 minuten op de operatiekamerafdeling is, wordt er weer 
naar de verpleegafdeling gebeld. Het bestellen van de patient verloopt via veel schakels en 
wordt op het laatste moment uitgevoerd. 

De floormanager bewaakt de uitvoering van het operatieprogramma. Wanneer halverwege de 
dag blijkt dat operatiekamers uitlopen op hun programma, dan kan besloten warden om in te 
grijpen op het programma. De floormanager overlegt dan met de specialist over de 
haalbaarheid van het programma. Er kan dan besloten warden om een laatste ingreep te 
annuleren. Ook kan er besloten warden om een ingreep te verplaatsen naar een andere 
operatiekamer, ook dit wordt in over leg met de specialist gedaan. W anneer een operatiekamer 
bijna klaar is met zijn operatieprogramma, beslist de floormanager of de kamer na de laatste 
geplande ingreep gesloten mag warden. Het kan ook voorkomen dat die kamer open 
gehouden wordt en <lat daar semi-spoed of spoed ingrepen uitgevoerd warden. Wanneer blijkt 
dat operatiekamers inlopen op hun programma, dan kan besloten warden om de kamer 
vroeger te sluiten of om de kamer open te houden en te gebruiken voor semi-spoed en spoed 
operatieve ingrepen. Deze beslissingen hebben ook direct invloed op het personeel. Het 
personeel wordt elders ingezet of voert neventaken uit wanneer een operatiekamer vroeger 
sluit. Op deze manier kan het personeel <lat uren vrij wil nemen eerder naar huis. De uren die 
vrij genomen warden zijn ter compensatie van de uren die gewerkt zijn in diensttijd. 

§ 3.4.5 Vrijgave van semi-spoed ingrepen 

Semi-spoed ingrepen zijn voor een deel in te plannen. Deze ingrepen moeten op een korte 
termijn plaatsvinden, maar hoeven niet per direct uitgevoerd te warden. Deze ingrepen 
kunnen tussen de geplande ingrepen gedaan warden of na de laatste geplande operatieve 
ingreep. Het is van belang dat deze ingrepen niet te lang uitgesteld warden aangezien de kans 
op complicaties en urgentie dan groter wordt. De beslissing voor het moment van vrij gave is 
afhankelijk van een aantal beperkingen. Alie middelen om de ingreep uit te voeren moeten ter 
beschikking zijn. 

Zadra een melding van een semi-spoed ingreep binnenkomt bij de floormanager wordt eerst 
de urgentie bepaald. De hoogte van de urgentie wordt bepaald door de informatie die de 
floormanager binnenkrijgt. De urgentie van de ingreep bepaalt de termijn waarbinnen de 
floormanager de ingreep moet vrijgeven. Om de ingreep te kunnen uitvoeren wordt gezocht 
naar een: 
• specialist; 
• operatiekamer; 
• operatieteam; 
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• anesthesist. 
De floormanager is tegelijkertijd aan het zoeken naar al deze middelen om de ingreep uit te 
voeren. De specialist kan een specialist zijn die al op de operatiekamerafdeling aanwezig is en 
zijn operatieprogramma uitvoert. Deze specialist kan de semi-spoed ingreep tussen zijn 
geplande ingrepen uitvoeren of na zijn laatste geplande ingreep. Dit kan alleen als daardoor 
het programma op die kamer niet uitloopt. Na 17:00 uur is het operatieteam klaar met werken 
en neemt het personeel van de dienst het over. Dit personeel kan twee operatiekamers open 
houden na 17:00 uur. Als er meer dan twee kamers open zijn na 17:00 uur dan moet een 
operatieteam overwerken. De floormanager probeert overwerken te vermijden omdat dit erg 
kostbaar is. Hierdoor is het mogelijk om op twee operatiekamers door te opereren na 17:00 
uur. Hierbij wordt voorkeur gegeven aan ongeplande ingrepen, geplande ingrepen worden 
zoveel mogelijk overdag uitgevoerd. Ook dit heeft te maken met de extra kosten die gepaard 
gaan met ingrepen die uitgevoerd worden in de diensttij d. W anneer een specialist beschikbaar 
is die niet op de afdeling werkzaam is, maar tijd heeft om de ingreep uit te voeren, dan kan de 
ingreep op een leegstaande kamer of acute kamer uitgevoerd worden. Om deze ingreep uit te 
kunnen voeren op een leegstaande kamer of acute kamer, moet ook gezocht worden naar een 
operatieteam. Er wordt standaard een acuut operatieteam ingepland, maar het kan gebeuren 
<lat er door bijvoorbeeld ziek personeel geen acuut operatieteam is. Mocht er geen acuut 
operatieteam aanwezig zijn, dan wordt gekeken of operatiepersoneel aanwezig is die bezig 
zijn met neventaken zoals administratie, kwaliteit, opleiding en dergelijke. Om de ingreep uit 
te voeren is ook een anesthesist nodig die verantwoordelijk is voor de anesthesie van de 
ingreep. Hierbij kan een anesthesist de acute kamer als derde kamer krijgen waarvoor hij 
verantwoordelijk is. Wanneer er ook een ongeplande embolisatie ingreep wordt uitgevoerd bij 
de radiologieafdeling, en personeel en een anesthesist van de operatiekamerafdeling daar 
aanwezig moeten zijn, dan kunnen er twee operatiekamers minder open op de afdeling. De 
anesthesist was immers verantwoordelijk voor twee operatiekamers en deze kamers worden 
dan opgevangen door andere anesthesisten. Deze anesthesisten zijn dan verantwoordelijk voor 
drie operatiekamers terwijl officieel het maximum aantal twee kamers is. Terwijl het 
programma uitgevoerd wordt, houdt de floormanager in de gaten op welke kamer een 
mogelijkheid komt om de semi-spoed ingreep uit te voeren. De ingreep kan uitgevoerd 
worden op de acute kamer of op een ingeplande operatiekamer. De acute kamer wordt het 
liefst vrij gehouden voor spoed ingrepen en wordt alleen ingezet wanneer de semi-spoed 
ingreep urgent wordt. De semi-spoed ingrepen kunnen vaak wachten totdat het 
operatieprogramma afgelopen is op een operatiekamer en die kamer wordt dan opengehouden 
om de semi-spoed ingrepen uit te voeren. 

§ 3. 4. 6 Vri;gave van spoed ingrepen 

De vrijgave van de spoed ingrepen lijkt op de vrijgave van de semi-spoed ingrepen. Het 
belangrijkste verschil tussen beide is <lat spoed ingrepen per direct vrijgegeven moeten 
worden. Deze ingrepen zijn urgent en moeten per direct uitgevoerd worden om complicaties 
en levensbedreiging zoveel mogelijk te vermijden. Er moet dus per direct een operatiekamer, 
een specialist, een anesthesist en een operatieteam worden toegewezen. Deze ingreep vindt bij 
voorkeur plaats in de acute kamer met het acute operatieteam. Op deze manier hoeft het 
geplande programma niet onderbroken te worden. Ben anesthesist die nog ruimte heeft in zijn 
programma neemt de verantwoordelijkheid voor de spoed ingreep. De specialist die de 
ingreep gaat uitvoeren is veelal de specialist die de patient heeft opgenomen. Mocht dit niet 
het geval zijn dan worden de specialisten van het betreffende specialisme gebeld en gevraagd 
om de ingreep uit te voeren. 

§ 3.5 Procesbeschrijving op 'patient group planning and control' niveau 
De procesbeschrijving op dit niveau beschrijft de totstandkoming en de uitvoering van het 
weekschema. Het weekschema geeft per werkdag aan hoeveel operatiekamers zijn 
toegewezen aan de specialismen. Allereerst zal in deze paragraaf beschreven worden welke 
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informatie voor het opstellen van het weekschema gebruikt wordt. V ervolgens zal het 
opstellen van het weekschema beschreven warden en als laatste de uitvoering hiervan. 

{ 3.5.1 Jnformatie voor opstellen weekschema 

Het weekschema wordt per maand opgesteld. Een keer per maand maakt de floormanager een 
planning voor de volgende maand. Dit gebeurt zes weken voordat de maand begint. De 
weekschema's van de maand april warden halverwege de maand februari opgesteld. Het 
weekschema wordt opgesteld aan de hand van het grondschema. Het grondschema is het 
schema waarop de toewijzing van de operatiekamers aan de specialismen is vastgesteld. Dit 
schema wordt als basis gebruikt om de operatiekamers toe te wijzen. 

Als informatie voor het opstellen van het weekschema gebruikt de floormanager de 
aanwezigheid van de anesthesisten. Het aantal aanwezige anesthesisten beperkt het aantal die 
toegewezen kunnen warden. De anesthesisten geven van tevoren aan hoeveel 
anesthesielocaties zij kunnen bemannen. Wanneer er bijvoorbeeld zes anesthesisten aanwezig 
zijn, dan kunnen er 12 operatiekamers gebruikt warden. Het aantal anesthesielocaties wordt 
aangepast op de acute kamer, de pijnbestrijding en de embolisatiekamer. De acute kamer 
wordt vrijgehouden en wordt gebruikt om de semi-spoed en spoed ingrepen te kunnen 
uitvoeren. De pijnbestrijding is een onderdeel van het specialisme anesthesie waarbij 
patienten behandeld warden door een anesthesist; dit gebeurt alleen op dinsdag en vrijdag. 
Deze anesthesist is niet inplanbaar voor anesthesie op de operatiekamers. De 
embolisatiekamer is op een andere afdeling, bij het specialisme radiologie. Om een 
embolisatie uit te voeren moet een anesthesist en een operatieteam naar een andere afdeling. 
De anesthesist kan dan ook niet de anesthesie uitvoeren op de operatiekamerafdeling. De 
embolisatiekamer is op maandagmiddag en donderdagmiddag ingepland. Het aantal 
anesthesisten dat uiteindelijk beschikbaar is voor de anesthesie op de operatiekamers bepaalt 
hoeveel operatiekamers maximaal toegewezen kunnen warden. 

Niet alleen de anesthesisten bepalen de hoeveelheid kamers die toegewezen kunnen warden. 
Ook de planning van de operatieassistenten is hierbij bepalend. De floormanager kan aan de 
hand van het personeelsrooster zien hoeveel personeel aanwezig is en kan daaraan zien 
hoeveel kamers er maximaal bemand kunnen warden met personeel. Hiervoor wordt de 
richtlijn gebruikt van 2,6 operatieassistenten per kamer, dit wordt naar boven afgerond. Om 
tien operatiekamers te kunnen toewijzen moeten er dus minimaal 26 operatieassistenten 
ingeroosterd zijn. Ook de aanwezigheid van de specialisten wordt meegenomen met het 
toewijzen van de operatiekamers. De floormanager vraagt van tevoren of de specialismen 
willen aangeven wat hun beschikbaarheid is in de te plannen maand. Het is aan de 
specialismen om aan te geven of de specialisten kunnen werken of op vakantie zijn. Tevens 
kijkt de floormanager naar de vakantieperiodes met het toewijzen van de operatiekamers. In 
de vakantieperiodes is vastgesteld hoeveel operatiekamers er maximaal open zijn. Zo zijn er 
in de zomervakanties maximaal acht kamers open. Dit aantal is van tevoren vastgesteld en 
kan per vakantie verschillen. 

{ 3.5.2 Opstellen weekschema 

Het opstellen van het weekschema gebeurt handmatig aan de hand van de binnengekomen 
informatie en het grondschema. Op het grondschema staat vermeld hoeveel kamers elk 
specialisme per werkdag krijgt toegewezen. Dit schema geeft de toewijzing per werkdag van 
een week aan waarbij voor een aantal specialismen een onderscheid wordt gemaakt in de even 
en oneven weken. Het grondschema gaat ervan uit dat alle operatiekamers gebruikt warden. 
Hierbij warden dertien operatiekamers toegewezen en een kamer wordt toegewezen als acute 
kamer. De vijftiende kamer, die gebruikt wordt voor de pijnpolikliniek op de dinsdag en 
vrijdag staat hier ook op vermeld. Het grondschema heeft een kamer meer toegewezen dan er 
uiteindelijk op het weekschema kunnen staan. Er wordt namelijk altijd een kamer 
vrijgehouden voor de spoed ingrepen na 17:00 uur en de ingrepen die 's nachts uitgevoerd 
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worden. Tevens kan deze karner gebruikt worden als er onderhoud gepleegd rnoet worden in 
een andere karner. Orn het grondscherna om te zetten naar het weekscherna, rnoet er per dag 
een karner minder toegewezen worden dan dat op het grondscherna staat aangegeven. 
W anneer er op een dag bijvoorbeeld minder anesthesisten aanwezig zijn, dan rnoeten er rneer 
karners geschrapt worden. De floormanager legt alle informatie naast elkaar en kan dan zien 
hoeveel operatiekarners er rnaxirnaal die dag toegewezen kunnen worden. Stel dat er 
rnaxirnaal tien operatiekarners op een rnaandag open kunnen, dan kunnen er dus rnaar negen 
toegewezen worden aan de specialisrnen. De tiende karner wordt dan vrijgehouden als acute 
karner. De floormanager bekijkt alle weken van de te plannen rnaand en rekent uit hoeveel 
uren er uit het grondscherna niet toegewezen kunnen worden. Stel dat dit aantal uren 10% is 
van het aantal uren dat op het grondscherna toegewezen zou worden, dan probeert de 
floormanager bij elk specialisrne 10% reductie van de uren door te voeren. Dit doet hij door 
het schrappen van de toe te wijzen karners. Als een specialisrne zelf een aantal keren aangeeft 
dat ze geen tijd toegewezen willen krijgen op bepaalde dagen, dan hoeft de floormanager 
minder tijd van hun prograrnrna te reduceren. 

§ 3. 5. 3 Uitvoering en monitoren weekschema 

Aan de hand van het weekscherna plannen de specialisrnen hun operatieve ingrepen in. 
Mochten zij toch niet in staat zijn om een toegewezen operatiedag te vullen doordat er geen 
specialist beschikbaar is of er geen ingrepen ingepland zijn, dan geeft het specialisrne dit door 
aan de floormanager. De floormanager bekijkt vervolgens of een ander specialisrne deze tijd 
kan opvullen. 

§ 3.6 Procesbeschrijving op 'resources planning and control' niveau 
De procesbeschrijving op dit niveau beschrijft de werking en aanpassing van het 
grondscherna. Het grondscherna is een vast schema waarop vermeld staat hoeveel 
operatiekarners er theoretisch in een week toegewezen worden aan de specialisrnen. 
Aanpassingen op het schema kunnen alleen gedaan worden via de OK-cornrnissie. Deze 
cornrnissie bestaat uit de rnedisch managers van de specialisrnen, het management, de 
zorggroep manager en de rnedisch manager van de operatiekarnerafdeling. Deze cornrnissie 
vergadert ongeveer acht keer per jaar. Wanneer een specialisrne rneer operatietijd wil krijgen 
dan rnoet dat met de OK-cornrnissie overlegd worden. Extra operatietijd gaat narnelijk ten 
koste van de tijd die toegewezen is aan de andere specialisrnen. 

§ 3.7 Analyse van 'resources planning and control' niveau 
Het derde niveau van het raarnwerk is het hoogste niveau voor een analyse van de 
operatiekarnerafdeling. In het St. Elisabeth Ziekenhuis worden de beslissingen op dit niveau 
genornen door de OK-cornrnissie. In deze paragraaf wordt bekeken wat de prestatie
indicatoren op dit niveau zijn en of de afdeling aan deze indicatoren voldoet. 

§ 3. 7.1 Totale capaciteit 

De totale capaciteit die aangeboden wordt door de operatiekarnerafdeling rnoet voldoende zijn 
om alle operatieve ingrepen uit te voeren. De capaciteit wordt uitgedrukt in het aantal uren dat 
de operatiekarners beschikbaar zijn. 88% van de beschikbare capaciteit wordt toegewezen aan 
de specialisrnen (Plexus 2006). In 2005 zijn er 20.485 uren toegewezen aan de specialisrnen 
(zie tabel 3.1). Van deze uren zijn 17.639 uren daadwerkelijk gebruikt voor het uitvoeren van 
geplande operatieve ingrepen. De bezettingsgraad is op dit niveau 86,1 %. In Vissers en Beech 
(2005) wordt een bezettingsgraad van 85-90 % aangeraden zodat er genoeg speling overblijft 
om de serni-spoed en spoed ingrepen uit te voeren. 
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Tabel 3 .1: Capaciteitsgebruik per specialisme inclusief semi-spoed en spoed ingrepen. 

Specialisme Toegewezen uren Gebruikte uren Bezettingsgraad 
geplandeingrepen alle ingrepen geplande ingrepen alle ingrepen 

Anesthesiolo gie 247 186 256 75,2% 103,6% 

Chirurgie 4852 4155,5 5075,5 85,6% 104,6% 

Gynaecologie 1512 1178 1287,5 77,9% 85,2% 

KNO 1090,5 901 917 82,6% 84,1% 

Kaakchirurgie 1050 903 948,5 86,0% 90,3% 

N eurochirurgie 4032 3720 4038,5 92,3% 100,2% 

Oogheelkunde 1025,5 778 781,5 75,9% 76,2% 

Orthopedie 3269,5 2767,5 2982 84,7% 91,2% 

Plastische chirurgie 1994 1875,5 1908 94,1% 95,7% 

Urologie 1413 1174,5 1202,5 83,1% 85,1% 
Totaal 20485,5 17639 19397 86,1% 94,7% 

Bron: Selectie uit het systeem OPERA. 

§ 3. 7.2 Totale capaciteit inclusiefsemi-spoed en spoed ingrepen 

Ook moet de capaciteit die de operatiekamerafdeling aanbiedt voldoende zijn om de semi
spoed en spoed ingrepen overdag uit te voeren. Het gaat hier om de semi-spoed of spoed 
ingrepen die gedurende de werkdag uitgevoerd warden. Het is niet na te gaan hoeveel 
capaciteit er gereserveerd is voor de semi-spoed of spoed ingrepen. Wel is na te gaan hoeveel 
capaciteit er gebruikt is voor de semi-spoed of spoed ingrepen. In het jaar 2005 zijn er 2.276 
semi-spoed of spoed ingrepen uitgevoerd (zie bijlage 1.3). Dit is 14,0% van het totaal aantal 
ingrepen dat op een werkdag wordt uitgevoerd. Van de toegewezen 20.485 uren warden 
19.397 uren gebruikt voor het uitvoeren van alle operatieve ingrepen. De bezettingsgraad is 
op dit niveau 94,7 % (zie tabel 3.1). 

§ 3. 7. 3 Capaciteit per specialisme 

De capaciteiten warden verdeeld over de specialismen. Elk specialisme heeft een andere 
hoeveelheid capaciteit nodig om de hoeveelheid patienten en de verschillende soorten 
ingrepen uit te kunnen voeren. In het Beslisdocument (2005) is vastgesteld dat specialismen 
die een lagere bezettingsgraad hebben dan 86% een mogelijke correctie krijgen op de 
toegewezen tijd. Voor specialismen die een hogere bezettingsgraad hebben dan 95% en 
voldoende wachtlijst hebben kunnen een mogelijkheid krijgen voor extra toegewezen tijd. 
De toegewezen operatie uren in het jaar 2005 warden vergeleken met de gebruikte operatie 
uren in 2005 (zie tabel 3.1). Wanneer alle ingrepen beschouwd warden, dus de geplande, 
semi-spoed en spoed ingrepen, dan is te zien dat vier specialismen een hogere bezettingsgraad 
hebben dan 95%. Dit zijn de specialismen anesthesiologie, chirurgie en neurochirurgie en 
plastische chirurgie. Er zijn vier specialismen die een bezettingsgraad hebben die lager is dan 
86%. Dit zijn de specialismen gynaecologie, KNO, kaakchirurgie en oogheelkunde. 
Wanneer alleen de geplande operatieve ingrepen beschouwd warden dan kan de norm van 
Vissers en Beech (2005) voor de bezettingsgraad gebruikt warden. Hierbij valt op dat er twee 
specialismen boven deze norm uitkomen, neurochirurgie en plastische chirurgie. Deze 
specialismen hebben een bezettingsgraad die hoger is dan 90%. Er zijn zes specialismen die 
onder de norm uitkomen. Dat zijn de specialismen anesthesiologie, gynaecologie, KNO, 
oogheelkunde, orthopedie en urologie. Deze specialismen hebben een bezettingsgraad lager 
dan 85%. 
De OK-commissie beslist hoeveel uren elk specialisme krijgt toegewezen via het 
grondschema. Via het grondschema kan uitgerekend warden wat het percentage uren is dat de 
specialismen behoren te krijgen (zie tabel 3.2). In deze tabel is te zien wat het percentage uren 
is dat de specialismen behoren te krijgen en wat het percentage is dat in 2005 is toegewezen. 

Tabel 3.2: Vergelijking toegewezen capaciteit met grondschema. 
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Specialisme Toegewezen Percentage Percentage Verschil 
uren toegewezen grondschema 

Anesthesiologie 247 1,2% 1,2% 0% 
Chirurgie 4.852 23,7% 23,2% +0,5% 
Gynaecologie 1.512 7,4% 7,9% -0,5% 
KNO 1.090 5,3% 6,3% -1,0% 
Kaakchirurgie 1.050 5,1% 4,8% +0,3% 
Neurochirurgie 4.032 19,7% 18,6% + 1,1% 
Oogheelkunde 1.025 5,0% 5,0% 0% 
Orthopedie 3.269 16,0% 15,8% +0,2% 
Plastische chirurgie 1.994 9,7% 10,0% -0,3% 
Urologie 1.413 6,9% 7,2% -0,3% 
Totaal 20.485 100% 100% 
Bron: Grondschema en selectie uit het systeem OPERA (zie bijlage 3.2). 

§ 3. 7.4 Anesthesisten 

Per jaar zijn er 8,5 FTE (Full Time Equivalent) anesthesisten nodig om de capaciteit van de 
operatiekamerafdeling, de intensive care afdeling en de polikliniek te voorzien van anesthesie 
(zie bijlage 3.3). Hierbij is geen rekening gehouden met ziekte en de dienstregeling. Een 
anesthesist die een dag dienst heeft gedraaid is de daaropvolgende dag vrij. Per dag is er dus 
standaard een anesthesist niet beschikbaar. Momenteel zijn er tien anesthesisten werkzaam in 
de maatschap anesthesiologie, hiervan zijn er maximaal negen per dag beschikbaar. Op dit 
moment is er 0,5 FTE speling voor opvang van ziekte. 

§ 3. 7. 5 Personeel 

Per jaar zijn er 59,2 FTE operatieassistenten nodig (zie bijlage 3.4). Op dit moment zijn er 
60,5 FTE operatieassistenten in dienst. Hierbij is 1,3 FTE over voor opvang van ziekte en 
dergelijke. Overigens is in de aanwezigheidsberekening al rekening gehouden met de opvang 
van ziekte. Er wordt per kamer 2,6 operatieassistenten toegewezen. Hierdoor is er ruimte om 
het personeel in opleiding te ondersteunen en ziekte op te vangen. Er hoeven namelijk niet 
altijd drie operatieassistenten op elke operatiekamer te werken. 

Per jaar zijn er 25,9 FTE anesthesiemedewerkers nodig (zie bijlage 3.5). Op dit moment zijn 
er 32 FTE anesthesiemedewerkers in dienst. Er is 6, 1 FTE extra personeel om ziekte op te 
vangen en om anesthesiemedewerkers in opleiding op te leiden. 

§ 3. 7. 6 Conclusie 

Op het derde niveau lijken de volgende punten te kloppen: 
• Totale capaciteit 

De totale capaciteit die aangeboden wordt vanuit de operatiekamerafdeling lijkt 
voldoende om alle operatieve ingrepen uit te voeren. Ook de bezettingsgraad van de 
geplande operatieve ingrepen heeft eenjuist niveau om alle semi-spoed en spoed ingrepen 
uit te voeren. 

• Personeel 
Er zijn genoeg operatieassistenten en anesthesiemedewerkers in dienst om ingrepen in de 
toegewezen operatietijd uit te voeren. 

De volgende punten kunnen mogelijke knelpunten vormen: 
• Capaciteit per specialisme 

De capaciteiten die aan de specialismen worden toegewezen lijken niet goed te zijn 
afgestemd. Sommige snijdende specialismen komen operatie uren te kort 
(anesthesiologie, chirurgie, neurochirurgie en plastische chirurgie) en andere specialismen 
gebruiken niet alle toegewezen operatie uren (gynaecologie, KNO, oogheelkunde en 
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urologie). De operatiekamerafdeling komt wel zijn afspraken na van het grondschema. 
Dit grondschema zou aangepast moeten warden om de bezettingsgraden gelijk te trekken. 

• Anesthesisten 
Het aantal anesthesisten is in principe genoeg. Maar er is weinig tot geen ruimte (0,5 
FTE) voor het opvangen bij ziekte en dergelijke. 

§ 3.8 Analyse van 'patient group planning and control' niveau 
Op dit niveau wijst de floormanager per maand de capaciteit aan de specialismen toe. Ook op 
dit niveau wordt bekeken wat de prestatie-indicatoren op dit niveau zijn en of de afdeling aan 
deze indicatoren voldoet 

§ 3. 8.1 To tale capaciteit 

De totale capaciteit die per maand toegewezen kan warden varieert per maand (zie bijlage 
3.6). Hierin is te zien dat in de vakantiemaanden (mei, juli en augustus) minder operatie uren 
warden toegewezen aan de specialismen. In tabel 3.3 is te zien hoeveel uren van de 
toegewezen operatie uren gebruikt zijn voor de geplande operatieve ingrepen en voor alle 
ingrepen. Tevens staan de bezettingsgraden vermeld in de tabel. De bezettingsgraden van de 
geplande ingrepen zou volgens Vissers en Beech (2005) rond de 85-90% moeten zijn. Dit is 
in bijna alle maanden het geval. De bezettingsgraad inclusief semi-spoed en spoed ingrepen 
zijn voor alle maanden in 2005 tussen de 90-100%. 

§ 3.8.2 Capaciteit per specialisme 

De capaciteittoewijzing en bezettingsgraad per specialisme zijn weergegeven in bijlage 3.7. 
Hierbij staan de gebruikte uren en bezettingsgraden van de geplande ingrepen en alle ingrepen 
apart weergegeven. Wanneer gekeken wordt naar de bezettingsgraden zonder de semi-spoed 
en spoed ingrepen, dan valt op dat de volgende specialismen regelmatig onder de norm (<85-
90%) vallen: anesthesiologie, gynaecologie, KNO, oogheelkunde, orthopedie en urologie. De 
bezettingsgraden van de specialismen chirurgie en kaakchirurgie vallen meestal binnen de 
norm (85-90%) en de bezettingsgraden van de specialismen neurochirurgie en plastische 
chirurgie zijn regelmatig boven de norm (>85-90%). 
Bij de bezettingsgraden van alle ingrepen valt op dat de volgende specialismen een relatief 
lage bezettingsgraad (<86%) hebben voor alle ingrepen: gynaecologie, KNO, oogheelkunde 
en urologie. De specialismen kaakchirurgie en orthopedie hebben een gemiddelde 
bezettingsgraad (86-95%) voor alle ingrepen. Specialismen met een relatief hoge 
bezettingsgraad (>95%) zijn anesthesiologie, chirurgie (voomamelijk m de 
vakantiemaanden), neurochirurgie en plastische chirurgie. 

Tbl33C a e b 'k. 2005 apac1te1tsge ru1 m permaan d. 1 . f me us1e sem1-spoe d en spoe m grepen. 
Ma and Toegewezen Gebruikte Gebruikte Bezettingsgraad Bezettingsgraad 

uren uren geplande uren alle geplande alle ingrepen 
ingrepen ingrepen ingrepen 

Januari 1752,5 1478 1640 84,3% 93,6% 
Februari 1594 1369,5 1495 85,9% 93,8% 
Maart 1988,5 1718 1887,5 86,4% 94,9% 
April 1887 1608,5 1788,5 85,2% 94,8% 
Mei 1420 1201,5 1353 84,6% 95,3% 
Juni 1920,5 1679 1815,5 87,4% 94,5% 
Juli 1405 1169 1337,5 83,2% 95,2% 
Augustus 1410 1199,5 1352 85,1% 95,9% 
September 1847,5 1576,5 1731,5 85,3% 93,7% 
Oktober 1672,5 1479 1594,5 88,4% 95,3% 
November 1958,5 1714 1841 87,5% 94,0% 
December 1629,5 1447,5 1561,5 88,8% 95,8% 

Bron: Selectie uit het systeem OPERA. 
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§ 3.8.3 Wachtlijst en wachttijden 

De wachtlijst en wachttijd van het jaar 2005 zijn geanalyseerd. De wachtlijst en de wachttijd 
vallen niet direct onder de verantwoordelijkheid van de operatiekamerafdeling. De manier 
waarop de secretariaten van de specialismen plannen heeft een grote invloed op de wachtlijst 
en wachttijd. Toch zijn deze prestatie-indicatoren meegenomen omdat deze een indicator 
kunnen zijn voor seizoensinvloeden. De toewijzing van operatie uren zou namelijk ook aan de 
hand van de verwachte hoeveelheid vraag moeten gebeuren en dat wordt nu niet toegepast. 
Wanneer de wachtlijst en wachttijd varieren, zou dit een indicatie kunnen zijn dat de 
seizoensinvloeden niet goed worden meegenomen bij het toewijzen van de capaciteit. 
De wachtlijst is in hetjaar 2005 met 22% afgenomen (zie bijlage 3.8a). Van de patienten die 
van de wachtlijst zijn afgehaald is 94% opgenomen in het ziekenhuis (zie bijlage 3.8b). De 
afname van de wachtlijst kan veroorzaakt zijn door een afname in aanmelding op de 
wachtlijst of door een productietoename. 
De wachttijden en wachtlijsten van de specialismen zijn geanalyseerd met behulp van het 
programma Statgraphics. Dit is een software programma waarmee statistische analyses 
gedaan kunnen worden. 
Op de wachtlij sten van de specialism en is bij een aantal specialismen een lichte daling te zien 
(chirurgie, KNO, neurochirurgie en oogheelkunde). De wachtlijsten van de specialismen 
gynaecologie, kaakchirurgie, orthopedie, plastische chirurgie en urologie lijken niet echt af te 
nemen maar te varieren rond een vast punt (zie bijlage 3.9a-i). De wachtlijsten van de 
specialismen varieren met een standaarddeviatie rond de 10%-20%. De wachtlijst van het 
specialisme plastische chirurgie geeft een vertekend beeld aangezien de wachtlijst vorig jaar 
opgeschoond is en er veel ingrepen die al verricht waren van de wachtlijst zijn afgehaald. 
De wachttijden van de specialismen zijn ook geanalyseerd en weergegeven in bijlage 3.lOa-i. 
Bij de specialismen chirurgie, kaakchirurgie en urologie valt op dat de mediaan lager ligt dan 
het gemiddelde en dat duidt erop dat de wachttijd lager gehouden kan worden. Hierbij zouden 
de pieken beter opgevangen moeten worden door bijvoorbeeld de snijtijd uit te breiden 
wanneer de wachttijd en wachtlijst stijgen. De wachttijden van de specialismen 
neurochirurgie, plastische chirurgie lijken te varieren rond hun gemiddelde. De wachttijden 
van de specialismen gynaecologie, KNO, oogheelkunde en orthopedie nemen af of toe 
wanneer de wachtlij st ook af of toeneemt. 

§ 3. 8. 4 Omgang met reductieperioden 

In vakantieweken en de zomermaanden biedt de operatiekameraf de ling minder capaciteit aan 
(zie bijlage 3.6 en tabel 3.3), dit zijn de zogenaamde reductieperioden. Dit heeft een direct 
invloed op de wachtlijst. In bijlage 3.8a is te zien dat er een daling is in de wachtlijst 
gedurende hetjaar 2005. Elke maand neemt de wachtlijst af, behalve in de zomermaanden. In 
de vakantieperioden neemt de wachtlijst toe. In de bijlagen van de wachtlijsten (bijlage 3.9a-i) 
van de specialismen is te zien dat er bij de specialismen chirurgie, gynaecologie, 
kaakchirurgie en urologie een piek optreedt gedurende en na de zomermaanden. Tevens is er 
een verandering in de bezettingsgraden te zien tijdens de zomermaanden (bijlage 3.7). Het 
specialisme chirurgie heeft in de zomermaanden een hoge bezettingsgraad (>110%) terwijl 
andere specialismen, zoals gynaecologie en KNO een lagere bezettingsgraad hebben (<80%). 

§ 3.8.5 A{stemming met ICU en MCU 

Het aantal benodigde ICU en MCU bedden vanuit de operatiekamerafdeling zijn over de 
afgelopen maanden ( oktober, november, december en januari) geanalyseerd. Uit deze 
gegevens blijkt dat er in deze vier maanden 40 ICU en 179 MCU bedden nodig waren (zie 
bijlage 3.11). Per maand waren er gemiddeld 10 ICU en 45 MCU bedden nodig. Er zijn te 
weinig gegevens verzameld om een betrouwbare standaarddeviatie per maand uit te rekenen. 
Per week waren er gemiddeld 2,3 ICU en 10,2 MCU bedden nodig met standaarddeviaties 
van 1,26 (54,8%) en 2,49 (24,4%). Per dag waren er gemiddeld 0,5 ICU en 2,1 MCU bedden 
nodig met standaarddeviaties van 0,71 (145%) en 1,30 (61,9%). 
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§ 3.8.6 Conclusie 

Op het tweede niveau lijkt het volgende te kloppen: 
• Totale capaciteit 

De totale capaciteit die per maand toegewezen wordt aan alle specialismen lijkt 
voldoende om alle geplande, semi-spoed en spoed ingrepen uit te voeren. 

De volgende punten kunnen mogelijke knelpunten vormen: 
• Capaciteit per specialisme 

De bezettingsgraden zijn verschillend per specialisme. De specialismen anesthesiologie, 
chirurgie, neurochirurgie en plastische chirurgie hebben een gemiddeld hoge 
bezettingsgraad. Deze specialismen krijgen minder capaciteit toegewezen dan de behoefte 
aan capaciteit. De specialismen gynaecologie, KNO, oogheelkunde en urologie hebben 
een gemiddeld een lage bezettingsgraad. Deze specialismen krijgen meer capaciteit 
toegewezen dan ze behoefte aan hebben. De specialismen die extra of minder capaciteit 
nodig hebben komen op het derde en tweede niveau overeen. De capaciteitverdeling die 
toegepast wordt op de specialismen lijkt niet te kloppen met de capaciteitsbehoefte. 

• Opvang van variatie in vraag 
Uit de analyses van de wachttijden en wachtlijsten blijkt <lat de wachttijden veelal 
toenemen wanneer er meer patienten op de wachtlijst komen te staan. De gemiddelde 
wachttijd zou verlaagd kunnen worden door de capaciteitsverdeling aan te passen op de 
verandering in de vraag naar capaciteit. 

• Omgang met reductieperioden 
In de reductieperioden loopt de wachtlijst op voor een aantal specialismen. Op <lit moment 
is het niet duidelijk wat voor soort ingrepen er extra op de wachtlijst binnenkomen. Deze 
kunnen bijvoorbeeld gerelateerd zijn aan het seizoen. Een nadere analyse van de 
wachtlijsten zal nodig zijn om een beter inzicht te krijgen van de invloed van de 
reductieperioden op de wachtlijst. Ook zal een nadere analyse nodig zijn om de oorzaak 
voor de verandering in de bezettingsgraden te achterhalen. Het kan veroorzaakt worden 
doordat er teveel of te weinig geplande ingrepen worden uitgevoerd en het kan 
veroorzaakt worden doordat er meer semi-spoed en spoed ingrepen uitgevoerd worden. 

• Afstemming met ICU en MCU 
Per week varieert de vraag naar ICU bedden vanuit de operatiekamerafdeling met meer 
dan 50%. De vraag naar MCU bedden lijkt per week minder te varieren, maar lijkt per 
<lag sterk te varieren. Voor de ICU en MCU afdeling is deze variatie in de vraag naar ICU 
en MCU bedden lastig op te vangen. Een stabielere vraag naar ICU en MCU bedden zou 
de afstemming tussen de af delingen kunnen verbeteren. 

§ 3.9 Analyse van 'patient planning and control' niveau 
Op het eerste niveau van het raamwerk wordt per <lag de capaciteit aan de patienten 
toegewezen. Prestatie-indicatoren die op <lit niveau gebruikt worden zijn afgeleid uit het 
benchmarkonderzoek (Plexus, 2006), uit het afstudeerverslag van N.G. Pullen (zie bijlage 
3.12) en uit het raamwerk (zie bijlage 3.1). Hierbij gaat het voomamelijk om 
capaciteitsgebruik en de leveringsbetrouwbaarheid. 
Niet alle prestatie-indicatoren worden overgenomen. Sommige prestatie-indicatoren lijken 
niet direct van belang voor de operatiekamerafdeling, zoals het percentage incomplete 
operatie sets. Op de operatiekamerafdeling van het St. Elisabeth Ziekenhuis zijn er weinig 
incidenten op <lit gebied en daarom is deze prestatie-indicator niet meegenomen in de analyse. 

§ 3. 9.1 Kosten 

De kosten van een operatiekamer per uur zijn te berekenen door de totale kosten van de 
operatiekameraf deling te delen door de toegewezen tij d. De to tale kosten van de 
operatiekamerafdeling in 2005 zijn 8.687.916 euro (Managementcontract, 2005). 
De toegewezen operatietijd in <lat jaar zijn 20485 uren. De kosten van een operatiekamer zijn 
€ 424, - per uur. 
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§ 3.9.2 Totale capaciteit 

De bezettingsgraad is per dag en per week uitgerekend (zie bijlage 3.13a). In drie van de 
negen weken is de bezettingsgraad van de week hoog, boven de 95%. De andere weken is de 
bezettingsgraad gemiddeld, tussen de 86% en 95%. In deze negen weken zijn er 21 
werkdagen met een hoge bezettingsgraad (>95%), 19 werkdagen met een gemiddelde 
bezettingsgraad en vijf werkdagen met een lage bezettingsgraad (<86%). 

§ 3.9.3 Benutting totale capaciteit 

De benuttingsgraad van de operatiekamers wordt gebruikt als prestatie-indicator in het 
benchmarkonderzoek (Plexus, 2006; Plexus, 2005) en is opgesteld als prestatie-indicator door 
N.G. Pullen (zie bijlage 3.12). De benuttingsgraad geeft het percentage aan dat de patient 
daadwerkelijk op de operatiekamer aanwezig is ten opzichte van de gebruikte operatie uren. 
Tijdens het benchmarkonderzoek (Plexus 2006) is dit gemeten en daaruit blijkt een 
benuttingsgraad van 86%. 
Een andere prestatie-indicator die gebruikt wordt (Plexus, 2006; Plexus 2005; zie bijlage 
3.12) is de wisseltijd. De wisseltijd wordt door N.G. Pullen samengenomen met de 
uitloopvrijstand en de aanloopvrijstand. Zij gebruikt het percentage onbenutte tijd als 
prestatie-indicator. De wisseltijd is 9% van de gebruikte tijd en de aanloop- en 
uitloopvrijstand is respectievelijk 1 % en 4% van de gebruikte tijd (Plexus, 2006). In totaal is 
14% van de toegewezen tijd onbenut. 
Een derde prestatie-indicator die gebruikt kan warden om het gebruik van de capaciteit te 
meten is de frequentie en het percentage van uitloop op het operatieprogramma (zie bijlage 
3.12). Het percentage van uitloop is gemeten in het benchmarkonderzoek (Plexus, 2006). Het 
percentage uitloop is 4% en in deze berekening is de totale tijd besteed aan uitloop gedeeld 
door de totale gebruikte tijd. De frequentie van uitloop is ook gemeten in het 
benchmarkonderzoek (Plexus, 2006). Hieruit blijkt dat bij 106 van de 243 dagsessies uitloop 
optreedt ( 44 % ) . 
In bijlage 3.12 staat nog een prestatie-indicator om het capaciteitsgebruik van de 
operatiekamerafdeling te beoordelen. Deze prestatie-indicator is het percentage gesloten 
operatiekamers. Deze indicator lijkt hier niet van toepassing aangezien op de hogere niveaus 
is gebleken <lat er in principe genoeg capaciteit aangeboden wordt aan de specialismen. 

§ 3.9.4 Capaciteit per specialisme 

In bijlage 3.13b staan de bezettingsgraden van de specialismen per week en <lag weergegeven. 
Per week valt op <lat de bezettingsgraad voor de specialismen chirurgie, neurochirurgie en 
plastische chirurgie vaak hoger is dan 95%. De bezettingsgraden van de specialismen 
anesthesiologie, gynaecologie, kaakchirurgie, en urologie varieren van laag tot hoog. De 
specialismen KNO, oogheelkunde en orthopedie hebben meestal een lagere bezettingsgraad 
dan 86% per week. 
In de bijlage valt af te lezen <lat de bezettingsgraad voor de specialismen chirurgie, 
neurochirurgie en plastische chirurgie per <lag vaak hoog is (>95%). De bezettingsgraad voor 
de specialismen anesthesiologie, gynaecologie, KNO, kaakchirurgie, orthopedie en urologie 
varieert per <lag van laag tot hoog en de bezettingsgraad van het specialisme oogheelkunde is 
vaak laag (<86%). 

§ 3.9.5 Benutting capaciteit per specialisme 

De benutting van de capaciteit is onderzocht door Plexus (2006) en deze is weergegeven in 
bijlage 3 .14. Hierin is af te lezen <lat de specialismen KNO en oogheelkunde een relatief lage 
benuttingsgraad hebben en de specialismen neurochirurgie en plastische chirurgie een relatief 
hoge benuttingsgraad hebben. 
Ook is in bijlage 3.14 afte lezen <lat de specialismen KNO en oogheelkunde een relatiefhoog 
percentage wisseltijd hebben. Bij oogheelkunde en KNO wordt <lit hoge percentage 
veroorzaakt doordat de specialismen veel kleine ingrepen doen en veel wisselingen hebben. 
Het aantal wisselingen en de wisseltij den staan weergegeven in bij lage 3 .15 
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De uitloopvrijstand is ook in bijlage 3.14 afte lezen. Hierbij valt op dat de specialismen KNO 
en oogheelkunde niet alleen een relatief hoge wisseltijd hebben, maar ook een relatief hoog 
uitlooppercentage. De aanloopvrijstand is bij alle specialismen laag (<2,2%). 
Het percentage uitloop is meer dan 5% bij de specialismen gynaecologie, urologie en 
kaakchirurgie (zie bijlage 3.14). 

§ 3. 9. 6 Planning 

De planning kan beoordeeld worden aan de hand van twee prestatie-indicatoren (zie bijlage 
3.12): het aantal wijzigingen in het operatieprogramma en de afwijking van de geplande 
zittingtijd. 
Het aantal wijziging in het operatieprogramma is gedurende twee weken handmatig 
bijgehouden. Hieruit bleek dat er bijna elke dag wijzigingen plaatsvinden in het 
operatieprogramma nadat het definitief is uitgebracht. Gemiddeld vinden er per dag 1,3 
wijzigingen plaats in het operatieprogramma. 
De afwijking van de geplande zittingtijd is niet te meten op de operatiekamerafdeling van het 
St. Elisabeth Ziekenhuis. Bij deze prestatie-indicator is het de bedoeling dat het 
operatieprogramma gepland wordt aan de hand van verwachte tijden voor de ingrepen. De 
realisatie van de ingrepen kan dan vergeleken worden met de planning van de ingrepen. Hoe 
kleiner de afwijking hiertussen hoe betrouwbaarder de planning wordt. De planning kan dan 
op basis van historische gegevens plaats vinden. 

§ 3.9. 7 Materiaal 

Bij de operatieve ingrepen wordt veel materiaal gebruikt, hierbij is het belangrijk om een 
onderscheid te maken tussen materiaal en instrumentarium. Materiaal wordt verbruikt tij dens 
een operatieve ingreep en kan dus maar eenmalig gebruikt worden. Instrumentarium wordt 
gebruikt tijdens een operatieve ingreep en kan na sterilisatie weer gebruikt worden bij een 
volgende ingreep. Juist het gebruik van duurder, innovatief instrumentarium moet gepland 
worden voor het gebruik bij operatieve ingrepen. Bij het St. Elisabeth Ziekenhuis gaat het om 
de C-boog, stealth en microscopen. 
Per dag wordt de C-boog gemiddeld voor 6,2 ingrepen gebruikt met een standaarddeviatie van 
4,2 ingrepen (zie bijlage 3.16). De stealth wordt voor 2,3 ingrepen gebruikt en de 
microscopen voor 3,0 verschillende ingrepen. Aangezien er drie stealths en vijf microscopen 
zijn, lijkt het gebruik hiervan niet een probleem te vormen bij de planning. Tijdens het 
controleren van het operatieprogramma wordt voomamelijk gecontroleerd op het gebruik van 
de drie C-bogen. Vanaf nu zal dan ook alleen nog de efficientie van het gebruik van de C
boog uitgerekend worden. De C-boog lijkt ook door het hoge gebruik een belangrijke 
mogelijke bottleneck. 
De bezettingsgraad van de C-boog is 23,6 %. Hierbij is ervan uitgegaan dat de C-boog 
gedurende 8 uur per werkdag beschikbaar is en dat de drie C-bogen inzetbaar waren in de tijd 
dat de metingen zijn uitgevoerd. 

§ 3.9.8 Onderbrekingen 

Meer dan de helft (55%) van de onderbrekingen die gedurende de dag plaatsvinden worden 
veroorzaakt door logistieke problemen (zie bijlage 3.17a). Deze logistieke problemen lijken 
divers. De redenen van onderbrekingen zijn dan ook gei'nventariseerd aan de hand van 
interviews en aan de hand van een incidentenlij st die door het hoof d van de 
operatiekamerafdeling wordt bijgehouden (zie bijlage 3.17b). De meest voorkomende redenen 
zijn: 
• Planning van de specialismen 

De specialisten hebben bijvoorbeeld een afspraak gemaakt om samen een ingreep te doen, 
waardoor een operatiekamer een periode leeg staat. 

• Anesthesiologie 
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Met anesthesiologie worden alle onderbrekingen bedoeld die veroorzaakt zijn door 
werkzaamheden die betrekking hebben op de anesthesiologie. Dit kan bijvoorbeeld zijn 
dat niet alle bloeduitslagen op tijd binnen zijn of dat de lokale verdoving was nog niet 
goed is ingewerkt. 

• Anesthesist 
De anesthesist is nog elders werkzaam of wordt bijvoorbeeld weggeroepen. 

• Verpleegafdeling/vervoersdienst 
De patient komt te laat op de afdeling, dit kan veroorzaakt ZIJn door de 
operatiekamerafdeling, de verpleegafdeling of de patientenvervoersdienst. 

§ 3.9.9 Aantal annuleringen 

Het aantal annuleringen wordt gebruikt als prestatie-indicator in het Managementcontract 
(2005) en in het benchmarkonderzoek (Plexus, 2006; Plexus, 2005) en is opgesteld als 
prestatie-indicator door N.G. Pullen (zie bijlage 3.12). Het aantal annuleringen van geplande 
ingrepen in hetjaar 2005 is 453 (zie bijlage 3.18). Dit is 3,24% van het totale aantal geplande 
ingrepen. In het managementcontract (2005) wordt ook aangegeven welke oorzaken van 
annulering direct beYnvloedbaar zijn. Van deze oorzaken komen 'Poliklinisch Preoperatief 
Onderzoek niet goed' (9,3%) en 'operatieprogramma te vol gepland' (8,8%) het meest voor. 
Ook de specialismen zijn voor 11,3% van de uitgevallen ingrepen verantwoordelijk. De 
oorzaak van een gedeelte van de geannuleerde ingrepen (24,1 %) is onbekend. 

§ 3.9.10 Personeel 

Een lage bezetting van het personeel geeft aan dat de capaciteit van het personeel niet flexibel 
aangepast kan worden op de benodigde capaciteit. De bezetting van het personeel is lastig te 
meten. Om een indicatie te krijgen is de bezetting van het personeel gedurende een week 
bijgehouden. Dit is gedaan door aan het eind van de werkdag te observeren wat de 
werkzaamheden van het personeel betrof en door middel van informele gesprekken met het 
personeel. Het komt vaak voor dat een operatiekamer vroegtijdig klaar is. Het personeel van 
die kamer vervangt meestal ander personeel zodat een aantal personeelsleden eerder klaar zijn 
met werken. De uren die het personeel eerder naar huis gaan worden gecompenseerd met de 
uren die extra gewerkt zijn in diensttijd. Op deze manier houdt de operatiekamerafdeling het 
aantal uit te betalen overuren zo laag mogelijk. Het blijkt dat het alleen lastig is om in het 
laatste uur van de dagdienst het personeel bezet te houden. Het personeel ruimt de 
operatiekamers op en maakt voorbereidingen op de kamers voor de volgende dag, dit doen ze 
zodra de programma's om 16:00 zijn afgelopen. Uiteindelijk zijn ze aan het eind van de dag 
een halfuur of een kwartier onbezet. 

§ 3. 9.11 Conclusie 

De volgende punten lijken op dit niveau te kloppen: 
• Totale capaciteit 

De totale capaciteit per dag en per week lijkt voldoende om alle ingrepen uit te voeren. 
• Benutting totale capaciteit 

De benutting van de totale capaciteit lijkt voldoende. Wel is het zaak om het percentage 
niet benutte tijd te minimaliseren. 

• Planning 
Het operatieprogramma wordt elke dag wel enigszins gewijzigd. Maar het 
operatieprogramma blijkt ook weinig onderbrekingen te veroorzaken (zie bijlage 3.17b). 

• Materiaal 
Het materiaal wordt erg variabel gebruikt. Maar de lage bezettingsgraad geeft aan dat er 
geen probleem lijkt te zijn. Mocht het gebruik van de C-boog toenemen, dan zullen er 
wellicht af spraken gemaakt mo et en worden om het gebruik bet er te plannen. 

• Geannuleerde ingrepen 

Afstudeerverslag E.E. Vermeij 
27 



Doorlichting van de operatiekamerafdeling bij het St. Elisabeth Ziekenhuis 

Het aantal geannuleerde ingrepen is ten opzichte van het jaar 2004 licht gestegen 
(www.ziekenhuistransparant.nl). Toch lijkt <lit aantal niet zorgwekkend. Een verdere 
stijging van <lit aantal moet voorkomen worden. 

• Personeel 
Door het herverdelen van het personeel na het sluiten van een operatiekamer is er weinig 
slack op het personeel. Ook de overuren worden geminimaliseerd doordat personeel uren 
vrij krijgt. Dit heeft een dubbel gunstige werking; de overuren worden geminimaliseerd 
en de slack op het personeel wordt geminimaliseerd. 

De volgende punten kunnen mogelijke knelpunten vormen: 
• Capaciteit per specialisme 

Ook op weekniveau lijkt een herverdeling van de uren aan de specialismen aan de orde. 
• Benutting capaciteit per specialisme 

De benutting van de capaciteit lijkt met name bij oogheelkunde en KNO niet efficient. 
Deze specialismen zijn vaak vroeg met hun programma klaar. 

• Onderbrekingen 
De onderbrekingen zorgen voor vertraging in het operatieprogramma en een inefficiente 
benutting van de operatiekamerafdeling. De meeste onderbrekingen worden veroorzaakt 
door de specialisten, anesthesiologie, anesthesisten en de patientenvervoer. 
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H 4 Mogelijke herontwerprichtingen 

§ 4.1 Inleiding 
Uit de diagnose in hoofdstuk drie blijkt dat er geen grote wijziging in het systeem van de 
operatiekamerafdeling hoeft plaats te vinden. In grote lijnen klopt het systeem en de prestaties 
van de operatiekamerafdeling worden niet door het systeem belemmerd. Er zijn echter wel 
kleine aanpassingen nodig om de prestaties van de operatiekameraf de ling te verbeteren. 
In dit hoofdstuk wordt beschreven aan welke eisen een probleem moet voldoen om voor een 
bedrijfskundig onderzoek en een herontwerp in aanmerking te komen. De criteria worden in 
paragraaf 4.2 beschreven. In paragraaf 4.3 wordt aangegeven welke knelpunten in aanmerking 
komen voor herontwerp. In paragraaf 4.4 wordt een keuze gemaakt voor de 
herontwerprichting. Vervolgens wordt het onderzoekmodel en het onderzoekplan voor de 
herontwerpfase beschreven. 

§ 4.2 Criteria voor bedrijfskundig onderzoek 
Er zijn een aantal die bij deze selectie gehanteerd kunnen worden. Deze criteria zijn 
opgesteld door van Aken, van der Bij en Berends (2001) en hebben betrekking op: 

relevantie (hoe enger het probleem, hoe minder relevant); 
haalbaarheid (hoe omvangrijker het probleem hoe minder haalbaar); 
onderzoekbaarheid (is i.iberhaupt informatie over probleem en mogelijke oplossingen te 
vinden); 
deskundigheid (voldoende deskundigheid op het gekozen probleemgebied); 
de plaats in de organisatie waar het onderzoek wordt uitgevoerd (is de begeleider 
verantwoordelijk voor de problematiek en is hij bevoegd maatregelen te nemen); 
het al of niet verstrikt raken in een politiek spel. 

• Capaciteitsverdeling per specialisme 

• Aantal anesthesisten 

• Capaciteitsverdeling per specialisme 
• Afstemming capaciteit op vraag 
• Afstemming met leidende en volgende 

capaciteiten 

• Omgang met reductieperioden 

• Capaciteitsverdeling per specialisme 
• Benutting capaciteit KNO en 

oogheelkunde 
• Onderbrekingen 

III 
Resources planning and control 

II 
Patient group planning and control 

I 
Patient planning and control 

Figuur 4.1: Knelpunten op de operatiekamerafdeling. 

§ 4.3 Selecteren herontwerprichtingen 
In figuur 4.1 zijn de knelpunten op de verschillende niveaus weergegeven. De knelpunten die 
in aanmerking komen voor herontwerp en voldoen aan de criteria beschreven in paragraaf 4.2 
zijn: 
1. Capaciteitsverdeling per specialisme 
Hierbij zou een herontwerp gemaakt kunnen worden waarbij uitgezocht wordt: 
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met welke factoren er rekening gehouden moet worden bij het toewijzen van de 
capaciteit; 
in welke mate deze factoren de capaciteitstoewijzing bepalen; 
hoe vaak de capaciteitstoewijzing wordt herzien; 
welke prestaties en factoren men kan meenemen bij het herzien van de 
capaciteitstoewijzing. 

2. Omgang met reductieperioden 
Er zal eerst een nadere analyse gedaan moeten worden om helder te krijgen waardoor de 
wachtlijst in de reductieperioden toeneemt. Het is nu niet duidelijk of deze toename 
veroorzaakt wordt doordat de productie lager is, het aantal opnames op de wachtlij st hoger is 
of het soort opnames op de wachtlijst anders is. Ook zal een nadere analyse gedaan moeten 
worden om de oorzaak te achterhalen van de verandering in de bezettingsgraden in de 
reductieperioden. Dit kan veroorzaakt worden doordat meer semi-spoed en spoed ingrepen 
uitgevoerd worden, er teveel geplande ingrepen uitgevoerd worden, te weinig geplande 
uitgevoerd worden of dat er minder patienten beschikbaar zijn voor een geplande ingreep. 
Vervolgens kan dan een herontwerpmodel gemaakt worden voor een efficienter gebruik van 
de operatiekameraf de ling in de reductieperioden. 

§ 4.4 Keuze herontwerprichting 
Tijdens de tussentijdse presentatie is ervoor gekozen om een herontwerpmodel te maken voor 
de capaciteitsverdeling per specialisme. Deze keuze is gemaakt omdat dit een actueel en 
relevant onderwerp is voor het management van de operatiekamerafdeling en de OK
commissie. De bedrijfsbegeleiders gaven aan dat er momenteel vaker nagedacht wordt over 
de vraag hoe ervoor gezorgd kan worden dat de capaciteit flexibeler toegewezen kan worden. 
Vanuit het management van de operatiekamerafdeling is er een verzoek om negatieve 
consequenties te verbinden aan inefficient gebruik van de capaciteit. Met inefficient gebruik 
wordt bedoeld: het niet gebruiken van toegewezen capaciteit en een lage bezettingsgraad. Het 
komt regelmatig voor dat specialismen op een korte termijn aangeven dat ze geen gebruik 
kunnen maken van hun toegewezen capaciteit. Het is dan moeilijk voor de 
operatiekamerafdeling om deze capaciteit alsnog op te vullen. Dit wordt op de 
operatiekameraf de ling ook wel leegstand genoemd; een operatiekamer waar opera ti eve 
ingrepen uitgevoerd zouden kunnen worden. Het herontwerpmodel zou ervoor moeten zorgen 
dat er negatieve consequenties gegeven kunnen worden aan specialismen die inefficient 
gebruik maken van de operatiekamerafdeling. Tevens zou het herontwerpmodel ervoor 
moeten zorgen dat er een eerlijkere verdeling van de capaciteit is waarbij specialismen die 
meer capaciteit nodig hebben die ook krijgen en andersom. 

§ 4.5 Onderzoekmodel 
Het object van het onderzoek is de methode van capac1te1tstoew1Jzmg van de 
operatiekamerafdeling. Er wordt onderzoek gedaan naar een model waarbij efficient gebruik 
van de capaciteit gestimuleerd wordt en er negatieve consequenties gegeven worden aan 
inefficient gebruik. 
Het onderzoek vindt plaats vanuit de optiek van de capaciteitsbeheersing. Hierbij worden 
deelgebieden als capaciteitsplanning, sturing van zorgprocessen en operatiekamerplanning 
toegepast (zie figuur 4.2). Er wordt bekeken in hoeverre de theorieen uit deze vakgebieden 
van toepassing zijn op de operatiekamerafdeling. Tevens worden de theorieen gebruikt om het 
herontwerp uit te detailleren en te valideren. Ook de informatie vergaart in een antler 
ziekenhuis wordt gebruikt om het herontwerp af te bakenen en uit te detailleren. 
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Theorie sturing van 
zorgprocessen 

Theorie 
Operatiekamerplanning 

Theorie 
Capaciteitsplanning 

Gesprekken met experts 

Gesprekken met 
proceseigenaren 

Gesprekken met andere 
ziekenhuizen 

Ontwerprichtlijnen 

Grove opzet 
herontwerpmodel 

Huidige methode van 
capaciteittoewijzing 

Figuur 4.2: Onderzoekmodel voor herontwerp onderzoek 

Herontwerpmodel 
voor de 
capaciteittoewijzing 

In het herontwerp onderzoek worden eerst verschillende grove opzetten van het model 
opgezet. Vervolgens wordt een van deze grove opzetten gedetailleerder uitgewerkt. In deze 
stap wordt het model aan de theorie getoetst en aangepast. Tevens wordt dan het model 
zodanig aangepast dat het binnen de structuur van het ziekenhuis implementeerbaar is. Het 
model wordt ook zodanig aangepast dat het vanuit de huidige methode van 
capaciteittoewijzing kan worden overgenomen. Er is als het ware een trechtermodel gebruikt 
waarbij in elke stap het model bij geschaafd wordt. 

§ 4.6 Onderzoekplan 
In dit onderzoek is ervoor gekozen om eerst een paar grove herontwerpmodellen op te zetten 
en deze te toetsen aan de eisen die gesteld worden door het ziekenhuis. Vervolgens wordt een 
herontwerpmodel verder in detail uitgewerkt. Dit model wordt besproken met 
proceseigenaren, betrokkenen en begeleiders. Hierbij wordt commentaar verwerkt en 
wijzigingen aangebracht. Tevens wordt het model bijgeschaafd aan de hand van theorieen uit 
de bijbehorende onderzoeksgebieden. De aanpak van deze herontwerpfase wordt hieronder 
beschreven. 

1. Opstellen herontwerpopdracht en aanpak 
2. Grove herontwerpmodellen 

gesprekken met experts over ideeen mogelijkheden herontwerp; 
gesprekken met experts in andere ziekenhuizen over mogelijkheden herontwerp; 
opzetten grove herontwerpmodellen. 

3. Selecteren grove herontwerpmodellen 
herontwerpmodellen vergelijken met processen m het ziekenhuis, toepasbaarheid 
bepalen; 
herontwerpmodel selecteren voor verdere detaillering. 

4. Detailleren herontwerpmodel 
verder detailleren herontwerpmodel; 
gesprekken met proceseigenaren; 
gesprekken met experts; 
gesprekken met opdrachtgever en begeleiders; 
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literatuurstudie naar de theorieen over capaciteitsplanning, operatiekamerplanning en 
capaciteitsverdeling in ziekenhuizen; 
aanpassen herontwerpmodel naar aanleiding van literatuurstudie en de gesprekken met 
proceseigenaren, experts, opdrachtgever en begeleiders; 
uitwerken herontwerpmodel; 
conceptverslag schrijven. 

5. Valideren herontwerpmodel 
rekenvoorbeeld herontwerpmodel uitwerken; 
draagvlak creeren herontwerpmodel, door middel van gesprekken met 
proceseigenaren, belanghebbende, opdrachtgever en begeleiders; 
conceptverslag schrijven 

6. Aanpassen conceptverslag en eindpresentatie voorbereiden 
verwerken feedback begeleiders; 
aanpassen verslag; 
voorbereiden eindpresentatie. 

7. Eindpresentatie en besluitvorming over herontwerpmodel 
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HS Herontwerp 

§ 5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zal een herontwerpmodel voor de capaciteitsverdeling opgesteld worden. 
Allereerst wordt in paragraaf 5 .2 de huidige methode van de capaciteitsverdeling beschreven. 
Vervolgens zal er in paragraaf 5.3 nader ingegaan worden op de problematiek van de 
capaciteitsverdeling, waarbij ook mogelijke herontwerpmodellen beschreven worden. In 
paragraaf 5.4 zal beschreven worden wat de literatuur en praktijk over deze problematiek 
vermeld. Het herontwerpmodel wordt beschreven en uitgewerkt in paragraaf 5.5. De validatie 
van het herontwerp wordt uitgewerkt in paragraaf 5.6. Vervolgens wordt er afgesloten met 
een discussie over de voordelen en de risico' s van het heron twerp in paragraaf 5. 7. 

§ 5.2 Huidige methode capaciteitsverdeling 
De capaciteit van de operatiekamerafdeling wordt gedeeld door de snijdende specialismen. De 
verdeling van de capaciteit wordt bepaald door de OK-commissie. Deze verdeling is 
weergegeven op het grondschema (zie bijlage 5.1). Op het grondschema is er vanuit gegaan 
dat elke werkdag 14 operatiekamers in gebruik kunnen zijn. Dit is echter niet altijd het geval. 
Op een normale werkdag worden er maximaal 13 operatiekamers toegewezen. Dit wordt 
gedaan omdat er een kamer 's nachts gebruikt wordt als acute kamer en deze kamer kan 's 
ochtends nog in gebruik zijn. Tevens wordt deze operatiekamer gebruikt op het moment dat 
een andere kamer in onderhoud is. Een van de 13 operatiekamers wordt overdag gebruikt als 
acute kamer. In totaal zijn er dan 12 operatiekamers die verdeeld kunnen worden over de 
snijdende specialismen. 

Het grondschema wordt tijdens de maandelijkse planning omgezet tot een weekschema (zie 
bijlage 5.2). Het weekschema is een aanpassing van het grondschema. Waarbij per dag altijd 
minimaal een operatiekamer minder wordt toegewezen dan aangegeven staat op het 
grondschema. Dit wordt ook wel het reduceren van het grondschema genoemd. Dit wordt 
gedaan door de floormanager. De floormanager plant maandelijks de weekschema' s voor de 
maand die zes weken later volgt. De weekschema's voor de maand augustus worden dus 
halverwege de maand juni gepland. 

Het opstellen van het weekschema gebeurt in verschillende stappen: 
1. Inventariseren beschikbaarheid capaciteit. 

De floormanager vraagt aan de anesthesisten de beschikbaarheid in de betreffende maand. 
De anesthesisten geven aan wanneer ze niet aanwezig kunnen zijn in verband met 
vakanties, congressen en dergelijke. Om twaalf operatiekamers toe te kunnen wijzen 
moeten er minimaal zes anesthesisten aanwezig zijn. Elke anesthesist is namelijk 
verantwoordelijk voor twee operatiekamers. Wanneer er vijf anesthesisten in een periode 
aanwezig zijn, kunnen er dus maximaal 10 operatiekamers toegewezen worden. In het 
grondschema staat niet het aantal anesthesisten, maar het aantal anesthesielocaties 
weergegeven. W anneer een anesthesist wordt ingezet voor de embolisatiekamer, dan kost 
dit twee anesthesielocaties. De embolisatiekamer is namelijk in een ander gedeelte van het 
gebouw en de anesthesist is dan maar voor een anesthesielocatie inzetbaar. Er zijn dan 
twee anesthesielocaties minder beschikbaar op de operatiekameraf deling. Aan de hand 
van de beschikbaarheid van de anesthesisten kan de floormanager bepalen hoeveel 
operatiekamers er maximaal toegewezen kunnen worden. 

2. Inventariseren beschikbaarheid specialisten. 
De floormanager vraagt aan de specialisten de beschikbaarheid in de betreffende maand. 
De specialisten geven aan wanneer ze niet aanwezig kunnen zijn in verband met 
vakanties, congressen en dergelijke. De floormanager vermeldt de dagen dat specialisten 
niet aanwezig kunnen zijn op de weekschema's. Aan de hand hiervan kan de 
floormanager zien welke operatiekamers niet toegewezen hoeven te worden op het 
weekschema. 
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3. Reduceren 
De floormanager heeft nu een overzicht van alle weekschema's van de betreffende maand. 
Deze zijn alleen nog niet kloppend. Voor alle dagen in de weekschema's staat aangegeven 
hoeveel operatiekamers er maximaal toegewezen kunnen worden. Maar voor sommige 
dagen zullen er meer operatiekamers op het schema staan dan dat er haalbaar zijn voor de 
anesthesisten. Stel dat er zes anesthesisten beschikbaar zijn, dan kunnen er 12 
operatiekamers die dag worden toegewezen. Op het grondschema staan meer 
operatiekamers toegewezen en in het geval dat niemand zijn capaciteit voor die dag heeft 
ingeleverd, dan kan de floormanager een operatiekamer van die dag niet toewijzen. Dit 
wordt ook wel het reduceren genoemd. Bij het reduceren past de floormanager het 
weekschema zodanig aan dat het overeenkomt met de beschikbaarheid van de 
operatiekamers. De floormanager probeert de specialismen gelijkwaardig te reduceren. 
Stel dat er in een maand 2000 uren capaciteit volgens het grondschema gepland zouden 
moeten worden en dat er in die maand maar 1600 uren beschikbaar zijn. Dan moeten er 
400 uren ofwel 20% gereduceerd worden. De floormanager probeert alle specialismen 
gelijkwaardig te reduceren. Waarbij alle specialismen ongeveer 20% van de capaciteit uit 
het grondschema niet toegewezen krijgen. Tijdens het reduceren wordt er gelet op de 
hoeveelheid capaciteit die tot nu toe verkregen is door de specialismen. Mocht een 
specialisme verhoudingsgewijs teveel capaciteit hebben verkregen, dan volgens het 
grondschema bedoeld is, dan wordt hierop gecorrigeerd. Dit gebeurt aan de hand van 
gegevens zoals in tabel 3.2. 

§ 5.3 Problematiek 
Uit de analyse blijkt dat de capaciteitsverdeling per specialisme niet optimaal is. Dit is 
geconstateerd aan de hand van de bezettingsgraden die terug te vinden zijn in bijlage 3.7. 
Vanuit het management van de operatiekamerafdeling is er een verzoek om negatieve 
consequenties te geven aan inefficient gebruik van de capaciteit. Met inefficient gebruik 
wordt bedoeld: het niet gebruiken van toegewezen capaciteit en een lage bezettingsgraad. In 
de OK-commissie is besloten om aan de hand van de bezettingsgraad specialismen meer of 
minder capaciteit toe te wijzen. Een te lage bezettingsgraad is vastgesteld op 86% en bij deze 
bezetting zal een specialisme minder capaciteit toegewezen krijgen. Bij een bezetting boven 
de 95% zal er gekeken worden naar mogelijkheden voor een uitbreiding van de capaciteit. Op 
dit moment wordt deze afspraak niet toegepast. In het herontwerp zal het verzoek van het 
management meegenomen worden. 

In deze paragraaf wordt de problematiek rond het verdelen van de capaciteit besproken. 
Allereerst wordt de afstemming tussen vraag en aanbod besproken, daarna de mogelijkheden 
voor een herontwerpmodel en vervolgens de restricties die het herontwerpmodel beperken 

§ 5. 3.1 Afstemming vraag en aanbod 

De capaciteitsverdeling is een afstemming tussen vraag en aanbod. Op jaarbasis kan de vraag 
gelijkgesteld worden met de productieafspraken van de specialismen. Het aanbod moet op 
jaarbasis daarop aangepast worden. De capaciteit van de operatiekamerafdeling moet 
voldoende zijn om de productieafspraken te realiseren. Uit de analyse van de 
operatiekamerafdeling blijkt dat de totale capaciteit die de operatiekamerafdeling aanbiedt, 
voldoende is om alle operatieve ingrepen uit te voeren. Op jaarniveau is de vraag en het 
aanbod redelijk op elkaar afgestemd. 

In bijlage 5.3 a wordt het aantal opnames op de wachtlijst (de vraag voor de 
operatiekamerafdeling) vergeleken met de beschikbare capaciteit. Hierbij valt op dat de 
pieken en dalen in dezelfde perioden vallen. In de praktijk is dit echt niet het geval. In de 
praktijk zit er nog een wachttijd tussen de vraag en de capaciteit die nodig is om de vraag op 
te vangen. Hierdoor komt het voor dat een piek in vraag opgevangen moet worden in een 
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periode dat er minder capaciteit beschikbaar is. Dit heeft als effect dat de wachttijd en de 
wachtlijst toeneemt. Op maandniveau is de capaciteit dus minder goed afgestemd op de vraag. 

Het totale aanbod is op maandniveau afhankelijk van de beschikbaarheid van specialisten, 
anesthesisten en personeel. De capaciteitsverdeling is op maandniveau afgeleid van de 
productieafspraken op jaarbasis. Per maand kan de patientenstroom echter varieren. Daar 
wordt op dit moment geen rekening mee gehouden in de capaciteitsplanning. De 
capaciteitsplanning vindt aanbod gestuurd plaats. Er wordt een hoeveelheid capaciteit 
beschikbaar gesteld en daar wordt de patientenstroom op aangepast. Een gevolg hiervan is dat 
er altijd een buffer van patienten is, oftewel wachtlijsten en wachttijden. Een manier om de 
wachtlij st te verkleinen is om de capaciteit op de vraag af te stemmen. Hierbij zal de 
mogelijkheid ingebouwd moeten warden om de capaciteit op een kortere termijn aan te 
pas sen. 

§ 5.3.2 Mogelijkheden herontwerpmodel 

Voor het herontwerpmodel wordt gezocht naar een model waarbij de capaciteit flexibeler kan 
warden aangepast en waarbij negatieve consequenties gegeven warden aan inefficient gebruik 
van de capaciteit. Er zijn twee mogelijkheden bedacht voor het herontwerpmodel; deze 
warden hieronder beschreven. 

In het herontwerp kan ervoor gekozen warden om een gedeelte van de capaciteit vast toe te 
wijzen en een gedeelte van de capaciteit flexibel toe te wijzen. De flexibele capaciteit kan dan 
op een kortere termijn toegewezen warden en bij deze toewijzing kan ingespeeld warden op 
de prestaties en de patientenstroom van de specialismen. 
Een groat gedeelte van de capaciteit kan vast toegewezen warden aangezien er altijd een 
groat deel van de capaciteit wordt gebruikt. De capaciteit die minimaal gebruikt wordt kan als 
indicatie genomen warden als vast toe te wijzen capaciteit. Over alle specialismen heen wordt 
er altijd minimaal 66% van de toegewezen capaciteit gebruikt (zie bijlage 3.7). Op jaarbasis 
zou dan ongeveer 65% van de toe te wijzen capaciteit verdeeld kunnen warden. Op 
maandbasis zou nog 15% toegewezen kunnen warden aan de hand van de bezettingsgraden 
van de afgelopen perioden en verandering in de patientenstroom. De laatste 20% kan dan op 
kortere termijn toegewezen warden. Deze percentages kunnen gewijzigd warden naar de 
hoeveelheid flexibiliteit die gewenst is. 
Bij het toewijzen van de capaciteit dient ook rekening gehouden te warden met de 
beschikbaarheid van de specialisten, anesthesisten en het personeel. De beschikbaarheid 
wordt nu maandelijks in de planning meegenomen. In grove lijnen kan in het herontwerp de 
vaste capaciteit ( 65%+ 15%=80%) zes weken van tevoren toegewezen warden. De manier van 
toewijzen kan op dezelfde manier plaatsvinden als op dit moment wordt gedaan. Waarbij aan 
de hand van de beschikbaarheid van personeel, specialisten en anesthesisten een weekschema 
wordt opgesteld. De enige wijziging hierbij is dat een gedeelte van de capaciteit (20%) als een 
soort van buffer wordt ingeroosterd. Deze buffercapaciteit kan op een kortere termijn 
toegewezen warden aan een specialisme. De buffercapaciteit kan verkregen warden door 
tijdens de maandelijkse capaciteitsplanning: 

enkele operatiekamers nog niet toewijzen en als bufferruimte inroosteren; 
een dag per weekschema nog niet toewijzen en als bufferdag inroosteren. 

De buffercapaciteit kan dan bijvoorbeeld twee weken van tevoren vrijgegeven warden. De 
specialismen kunnen aanspraak maken op de buffercapaciteit als ze voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 

de bezettingsgraad van afgelopen perioden was acceptabel (hoger dan 86%); 
er is weinig capaciteit ingeleverd; 
er is een hoge wachtlijst of een toename in de wachtlijst en wachttijd. 

Een specialisme heeft geen recht op de buffercapaciteit wanneer de volgende voorwaarden 
van toepassing zijn: 

de bezettingsgraad was lager dan 86% in de afgelopen perioden; 
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er is veel capaciteit op korte termijn ingeleverd. 

Een tweede mogelijkheid, om meer flexibiliteit te krijgen in de capaciteitsverdeling en om 
negatieve consequenties te kunnen geven aan inefficient gebruik, is om te reduceren aan de 
hand van kengetallen en prestatie-indicatoren. De huidige methode van reduceren staat 
beschreven in paragraaf 5.2. Een aanpassing op deze methode zou de capaciteitsverdeling 
kunnen verbeteren. 
In het geval <lat een specialisme inefficient gebruik maakt van de capaciteit, kan er besloten 
worden om <lat specialisme vaker te reduceren. Hierdoor wordt de hoeveelheid toegewezen 
capaciteit minder. Specialismen die efficient gebruik maken van de capaciteit krijgen een 
kleinere reductie en worden op die manier positiefbeloond. 
Ook kan besloten worden om het grondschema te wijzigen wanneer bepaalde specialismen 
gedurende een half jaar inefficient gebruik maken van de capaciteit en dus vaak gereduceerd 
ZlJn. 

Een verschil tussen deze twee herontwerpmodellen is <lat het bij het eerste herontwerpmodel 
lastig is om de buff ercapaciteit voor alle specialismen beschikbaar te maken. Niet alle 
specialismen zijn in staat om hun rooster te veranderen. Tevens heeft <lit herontwerpmodel 
meer impact op de andere afdeling in het ziekenhuis. Mocht een specialisme een gedeelte van 
de buffercapaciteit toegewezen krijgen, dan betekent <lit voor de verpleegafdeling van <lat 
specialisme <lat er extra bedden nodig zijn. Ook zit er een verschil in het tijdsaspect. Het 
tweede herontwerpmodel wordt op de huidige termijn (zes weken van tevoren) gepland en 
met het eerste herontwerpmodel kan de planningstermijn gevarieerd worden en op een kortere 
termijn plaatsvinden. Het eerste herontwerpmodel is een heel algemeen model <lat toegepast 
zou kunnen worden in elk ziekenhuis. Het tweede herontwerpmodel is daarentegen een model 
<lat specifiek aangepast is op de werkwijze en planningsmethode van het St. Elisabeth 
Ziekenhuis. 

§ 5.3.3 Restricties 

Het herontwerpmodel moet haalbaar zijn voor alle specialismen. Bij het eerste 
herontwerpmodel moeten alle specialismen gebruik kunnen maken van de buffercapaciteit. 
Vooral voor de kleine specialismen zal het lastig zijn om hier feitelijk aanspraak op te kunnen 
maken. Deze specialismen hebben minder specialisten in hun maatschap en zijn daardoor 
minder flexibel om veranderingen in hun rooster op te vangen. Om <lit probleem op te lossen 
dient overlegd te worden met de specialismen over hoe deze buffercapaciteit vrijgehouden 
kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door vaste uren in de week te reserveren en deze twee 
weken van tevoren vrij te geven. Wanneer de uren niet toegewezen worden als operatietijd, 
dan kunnen de uren eventueel ook gebruikt worden voor de polikliniek of andere taken van de 
specialist. 

De capaciteitsplanning van de operatiekameraf de ling heeft veel invloed op and ere af delingen. 
Nadat de planning van de weekschema's is gemaakt plannen de secretariaten van de 
specialismen de roosters van de specialisten. Hierin worden verschillende dagdelen aan de 
specialisten toegewezen. Dagdelen kunnen bijvoorbeeld opereren, spreekuren of studie zijn. 
Stel <lat de capaciteitsplanning een week van tevoren bekend zou zijn, dan kan er pas een 
week van tevoren een rooster gemaakt worden voor de specialisten. Dan is een week van 
tevoren bekend wanneer en hoeveel tijd er beschikbaar is voor spreekuren. Om afspraken te 
maken voor de spreekuren met patienten is het wel zo handig om afspraken te kunnen 
inplannen en dus een rooster te hebben van de specialisten. Het is dan ook lastig om de 
termijn waarop de planningen gemaakt worden te verkorten. 
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§ 5.4 Onderzoek 
In deze paragraaf wordt beschreven wat de bevindingen zijn van het onderzoek naar 
capaciteitsverdeling van operatiekameraf delingen. Deze paragraaf is onderverdeeld in de 
bevindingen van een ander ziekenhuis en van de literatuur op dit gebied. 

{ 5.4.1 Maaslandziekenhuis 

Tijdens de fase van het herontwerp is het Maaslandziekenhuis in Sittard bezocht. Dit 
ziekenhuis is uitgekozen op aanraden van de tweede begeleider van het ziekenhuis. Dit omdat 
het ziekenhuis goed staat aangeschreven en in 2004 volgens de IGZ (Inspectie voor de 
Gezondheidszorg) op de tweede plaats stond van alle Nederlands ziekenhuizen. 
In het Maaslandziekenhuis wordt gebruik gemaakt van een gei"ntegreerd SAP systeem. Dit 
systeem is heel diep in de organisatie doorgevoerd en dit wordt dan ook gebruikt bij het 
plannen en verdelen van de capaciteit van de operatiekamerafdeling. In het 
Maaslandziekenhuis plant de afdeling Opname alle ingrepen in voor de verschillende 
snijdende specialismen. In het systeem kan de afdeling zien hoe lang de ingreep ongeveer 
gaat duren aan de hand van historische gegevens. Tevens kan de afdeling zien hoeveel 
operatiekamers elk specialisme heeft in een bepaalde periode. Het toewijzen van 
operatiekamers geschiedt aan de hand van afspraken van de OK-commissie. Deze commissie 
bepaalt ook bij het Maaslandziekenhuis welk percentage van de capaciteit toegewezen wordt 
aan ieder specialisme. Elke maand houdt de afdeling opname bij wat de bezettingsgraden zijn 
en hoeveel van de jaarlijkse productie al geproduceerd is. Tevens wordt gekeken naar de 
eventuele verandering in de wachtlij st. Aan de hand hiervan gee ft de afdeling Opname een 
advies aan de OK-commissie om de capaciteitsverdeling te wijzigen. 
Het Maaslandziekenhuis heeft in het verleden geprobeerd om een flexibele capaciteit in te 
voeren met behulp van een buff ercapaciteit. Zij boden op elke woensdag een buff ercapaciteit 
aan. Alle specialismen konden hier aanspraak op maken zodat ze hun capaciteit konden 
uitbreiden. Dit werkte om een aantal redenen niet. Het was niet duidelijk voor de specialismen 
wanneer men wel of geen recht had op de buffercapaciteit. Tevens was het voor kleinere 
specialismen niet mogelijk om een specialist vrij te maken voor een extra operatiedag. En 
deze specialismen konden dan ook nooit aanspraak maken op de buffercapaciteit. 

{ 5.4.2 Literatuur 

In de literatuur wordt veel geschreven over de operatiekamerplanning, voomamelijk over het 
inroosteren van geplande ingrepen. Er zijn vele methoden ontwikkeld om de capaciteit 
efficient in te vullen (Dirks, Schmit Jongbloed, Adriaansen en Trouwborst (1991), Sier, Tobin 
en McGurk (1997), Marcon, Kharraja en Simonnet (2003), Groot (1993)). Dit gebeurt op het 
niveau van 'patient planning and control' en gebeurt op de korte termijn, dus wekelijks en 
dagelijks. De focus voor het herontwerp is op de middellange termijn en ligt op het niveau 
van 'patient group planning and control'. Ook hier is literatuur over te vinden, maar deze is 
schaars. Blake en Donald (2002) hebben een methode ontwikkeld waarmee op een eerlijke 
wijze capaciteit kan worden verdeeld over de verschillende specialismen. Deze wijze komt 
redelijk overeen met de wijze waarop de operatiekamerafdeling van het St. Elisabeth 
Ziekenhuis zijn capaciteit verdeelt, hetzij dan handmatig. Over het herzien van de capaciteit 
blijven de opmerkingen meestal beperkt tot dat deze moet worden herzien aan de hand van 
kengetallen en prestatie-indicatoren (Steen, (1991), Vissers en Beech (2005), Blake en Donald 
(2002)). Er wordt alleen niet vermeld welke kengetallen en prestatie-indicatoren dit zijn. Het 
enige wat er over wordt vermeld in Dirks e.a. (1991) is dat bij het opvullen van de capaciteit 
enerzijds rekening gehouden dient te worden met de gemaakte productieafspraken tussen 
medische specialismen en de Raad van Bestuur en anderzij ds met de lengte van de 
wachtlij sten van de verschillende specialismen. Het effect van het eerstgenoemde is dat extra 
capaciteit niet wordt toegewezen aan een specialisme dat reeds boven haar productieafspraak 
zit. 
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§ 5.5 Herontwerpmodel 
Er wordt gekozen om de tweede voorgestelde mogelijkheid uit te werken tot een 
herontwerpmodel. Dit is het model waarbij de methode van reduceren zelf wordt 
herontworpen. Deze keuze is gemaakt omdat dit model relatief eenvoudig is in te voeren en 
gebaseerd kan worden op de afspraken die binnen de OK-commissie zijn gemaakt. De eerste 
optie, waarbij een buffercapaciteit gebruikt zou worden, is erg complex om in te voeren. Het 
is lastig om de planningstermijn van de capaciteitsverdeling te vervroegen. Specialisten 
hebben ver van tevoren hun roosters al gevuld en wijzigingen hierin geeft consequenties voor 
meerdere partijen. Deze methode zou veel invloed hebben op andere afdelingen en 
medewerking van betrokkenen. 
In deze paragraaf wordt het herontwerpmodel verder uitgewerkt. Eerst wordt het 
herontwerpmodel uitgelegd, vervolgens worden de benodigde gegevens en de resultaten van 
het herontwerpmodel beschreven. 

§ 5. 5. I Procedure herontwerpmodel 

Het doel van het herontwerpmodel is om een flexibele vorm van toewijzing te verkrijgen, 
waarbij de capaciteit kan worden toegewezen aan de hand van prestaties in plaats van 
jaarafspraken. Op dit moment reduceert de floormanager de capaciteit van de specialismen 
evenredig. Het reduceren zou gedaan kunnen worden aan de hand van prestaties, de wijze 
waarop dit kan plaatsvinden wordt hieronder besproken. 

De werkwijze voor deze flexibele vorm van toewijzing kan als volgt plaats vinden: 
1. Inventariseren beschikbaarheid capaciteit 

Dit kan plaats blijven vinden op de huidige werkwijze, deze is beschreven in paragraaf 
5.2. 

2. Inventariseren beschikbaarheid specialisten 
Ook deze stap kan plaats blijven vinden op de huidige werkwijze. 

3. Inventariseren hoeveelheid te reduceren capaciteit 
In deze stap wordt geYnventariseerd hoeveel operatiekamers gereduceerd moeten worden. 
Er moet gereduceerd worden totdat op elke werkdag evenveel operatiekamers in het 
weekschema staan als dat er beschikbaar zijn. De totale hoeveelheid te reduceren 
capaciteit wordt dus eerst geYnventariseerd voordat er daadwerkelijk gereduceerd wordt. 

4. Inventariseren hoeveelheid extra toe te wijzen capaciteit 
Het kan gebeuren dat meerdere specialismen niet beschikbaar zijn op een werkdag. Dan is 
er meer capaciteit beschikbaar dan er volgens het aangepaste weekschema gebruikt gaat 
worden. Deze capaciteit kan eventueel verdeeld worden aan andere specialismen. De 
hoeveelheid extra toe te wijzen capaciteit wordt ook in deze stap gei"nventariseerd. 

5. Inventariseren prestatie specialismen 
In deze stap wordt bepaald of de specialismen efficient gebruik hebben gemaakt van de 
capaciteit die ze de af gel open perioden toegewezen kregen. Specialismen worden me er 
gereduceerd wanneer zij over de af gel open maand en de afgelopen zes maanden een 
lagere bezettingsgraad hebben dan 86%. Ook worden zij meer gereduceerd wanneer zij 
leegstand van een operatiekamer veroorzaken doordat zij op een korte termijn doorgeven 
deze niet te kunnen gebruiken. Specialismen die een acceptabele bezetting hebben en die 
weinig capaciteit onbenut laten worden zo min mogelijk gereduceerd. Ook een positieve 
vraagontwikkeling in combinatie met een goede bezetting zorgt ervoor dat een 
specialisme minimaal wordt gereduceerd. Deze methode is weergegeven in het 
beslissingsmodel (zie figuur 5.1). In het schema van bijlage 5.4 kunnen alle kengetallen 
en prestatie-indicatoren ingevuld worden. Dit schema geeft een overzicht voor de 
floormanager van de prestaties van de specialismen. Tevens kan op het schema ingevuld 
worden hoeveel capaciteit er gereduceerd is bij elk specialisme. Dit schema zou getoond 
kunnen worden in de OK-commissie. De specialismen weten dan wat de gevolgen zijn 
geworden van inefficient gebruik van de capaciteit. 

6. Reduceren capaciteit 
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Het reduceren van de capaciteit kan grotendeels op de huidige wijze plaatsvinden (zie 
paragraaf 5.2). De enige wijziging hierbij is dat het reduceren gebeurt aan de hand van de 
prestaties. Stel dat er in totaal 20% van de capaciteit gereduceerd moet worden, dan kan 
een slecht presterend specialisme 40% gereduceerd worden en een specialisme met een 
goede prestatie en een positieve vraagontwikkeling 0% gereduceerd worden. 

Ja 

Leegstand? 
Ja 

Nee 

Ja 

Nee 

Extra reduceren 

Gegevens 
verzamelen 

Bezettings-
raad < 86%? 

Nee 

I Nee 

! 

Nee 

Normaal 
reduceren 

Ja 

Ja 

Bezettings
graad 

Leegstand 

Vraagont-
wikkeling 

Nee 

Zo min mogelijk 
reduceren 

Figuur 5 .1: Schema voor beslissing tot reductie 

§ 5.5.2 Input 

Om de procedure die beschreven staat m paragraaf 5.4.2 te gebruiken dient een aantal 
gegevens verzameld te worden: 
• beschikbaarheid 

De beschikbaarheid van specialisten, anesthesisten en personeel in de betreff ende periode. 
• bezettingsgraad 

De bezettingsgraad van de afgelopen maand en van de afgelopen zes maanden dient 
uitgerekend te worden met behulp van het Ziekenhuis Informatie Systeem onderdeel 
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OPERA. Met de bezettingsgraad wordt de gebruikte capaciteit ten opzichte van de 
toegewezen capaciteit bedoeld. 

• leegstand 
De leegstand geeft aan hoe vaak een specialisme een gedeelte van zijn toegewezen 
capaciteit in heeft geleverd. Deze dient per maand bij gehouden en verzameld te warden. 

• vraagontwikkeling 
De vraagontwikkeling dient bijgehouden te warden. Dit kan gedaan warden door in een 
grafiek weer te geven wat de wachtlijst is van een specialisme (zie bijlage 3.9a-i). Tevens 
geeft een grafiek van het aantal opnames op de wachtlij st over de afgelopen weken of 
maanden een indicatie van de vraagontwikkeling (zie bijlage 5.3b). Aan de hand hiervan 
kan aangegeven warden of de vraag naar een bepaald specialisme daalt, gelijk blijft of 
stijgt. 

§ 5.5.3 Output 

De weekschema' s voor de betreffende periode is een output van het herontwerpmodel. 
Tevens is het ingevulde schema uit bijlage 5.4 een output van het herontwerpmodel. Hierin 
staat vermeld wat de prestaties zijn van de specialismen van de afgelopen periode. Met dit 
schema kan aan de OK-commissie duidelijk gemaakt warden hoeveel procent elk specialisme 
is gereduceerd en waarom. 

§ 5.6 Validatie 
In deze paragraaf wordt het herontwerpmodel gevalideerd. De validatie gebeurt door middel 
van een berekening van de capaciteitstoewijzing volgens dit model. Helaas kan dit niet in de 
praktijk getoetst warden aangezien een capaciteitstoewijzing zes weken van tevoren wordt 
gemaakt en pas achteraf de bezetting van de capaciteit bekend is. Het afstudeerproject loopt 
niet lang genoeg om het model aan de praktijk te testen. Wel is het mogelijk om voor een 
periode een fictieve planning te maken en te laten zien hoe het model werkt. Er kan dan ook 
berekend warden hoeveel flexibiliteit het herontwerpmodel levert. 
Allereerst zal in deze paragraaf een rekenvoorbeeld gegeven warden en vervolgens zal de 
verkregen flexibiliteit uitgerekend warden. 

§ 5. 6.1 Rekenvoorbeeld procedure 

In dit rekenvoorbeeld zal voor een specialisme de procedure beschreven in paragraaf 5.5.1 
uitgerekend warden. Hierbij zullen fictieve cijfers gebruikt warden. 

1. Inventariseren beschikbaarheid capaciteit 
In bijlage 5.5 a staan de weekschema's voor week A, B, C en D. Hierbij is de 
beschikbaarheid van het personeel en de anesthesisten verwerkt. 

2. Inventariseren beschikbaarheid specialisten 
Op de woensdag in week B is niemand van het specialisme orthopedie aanwezig tevens is 
op de donderdag in week B niemand aanwezig van het specialisme plastische chirurgie. In 
week C is op maandag maar 1 chirurg aanwezig. 

3. Inventariseren hoeveelheid te reduceren capaciteit 
In de bijlage is te zien dat op woensdag in week A 13 anesthesielocaties beschikbaar zijn 
en dat er 14 locaties in het schema staan. Op de woensdagochtend en woensdagmiddag 
moet een operatiekamer gereduceerd warden. Wanneer een operatiekamer voor de hele 
dag gereduceerd wordt, dan is dit 8 uur reductie (van 08:00 tot 16:00). Een middag is 3 
uur reductie (van 13:00 tot 16:00) en een ochtend is 4,5 uur reductie (van 08:00 tot 12:30). 
Bij de reductie dient ook rekening gehouden te warden met de embolisatie-ingreep. Om 
een embolisatie-ingreep in te plannen moeten er twee anesthesielocaties gereserveerd 
warden. Zadra er een embolisatie uitgevoerd wordt, moet een anesthesist van de 
operatiekamerafdeling af en er moeten dan twee operatiekamers sluiten. Met deze 
gegevens en de beschikbaarheid van de specialisten kan uitgerekend warden hoeveel 
capaciteit gereduceerd moet warden. In week A moet er een capaciteit gereduceerd 
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worden van 6x8+ 1 x3= 51 uren. In week B moet er totaal 5x8+ 1 x3= 43 uren aan 
capaciteit gereduceerd worden. Tevens kan er in week Bop de woensdag nog een <lag en 
een middag (8+3= 11 uren) extra toegewezen worden aan een specialisme. In week C 
moet er totaal 9x8+2x3= 78 uren aan capaciteit gereduceerd worden. Op de maandag in 
week C kan nog een ochtend (4,5 uren) extra toegewezen worden aan een specialisme. In 
de laatste week, week D, moet er totaal 6x8+5x3= 63 uren aan capaciteit. In alle weken 
moet er totaal 51+43+78+63= 235 uren aan capaciteit gereduceerd worden. In het 
grondschema is in totaal 515,5 uren aan capaciteit verdeeld. Van de totale uren (4x515,5= 
2062 uren) moeten 235 uren gereduceerd worden, <lit geeft een reductiepercentage van 
11 %. 

4. Inventariseren hoeveelheid extra toe te wijzen capaciteit 
In totaal kan er 11 + 4,5= 15,5 uren extra capaciteit toegewezen worden. Het is lastig om 
deze capaciteit eerlijk te verdelen. Niet elk specialisme is in staat om die specifieke <lag 
extra in te roosteren. Deze uren zullen toegewezen worden aan een specialisme <lat goed 
presteert (zie stap 5) en <lat ruimte heeft om deze capaciteit te gebruiken. 

5. Inventariseren prestatie specialismen 
In bijlage 5.5 b zijn de prestaties van de specialismen weergegeven. Het gaat hierbij om 
fictieve cijfers. Specialismen worden meer gereduceerd wanneer zij een lagere 
bezettingsgraad hebben dan 86% en wanneer zij leegstand veroorzaakt hebben. Om de 
beslissing tot reduceren te ondersteunen wordt het schema uit figuur 5 .1 toegepast. Aan de 
hand van <lit schema wordt nu bepaald in welke mate de specialismen gereduceerd 
worden. 
Chirurgie: heeft een hoge bezettingsgraad en veel leegstand. Dit specialisme wordt 
normaal gereduceerd met ongeveer 11 % van haar eigen capaciteit. 
Gynaecologie: heeft een normale bezettingsgraad en veel leegstand, tevens heeft zij een 
stij gende vraag. Dit specialisme wordt normaal gereduceerd met ongeveer 11 % van haar 
eigen capaciteit. 
KNO: heeft een lage bezettingsgraad en veel leegstand, daardoor wordt zij extra 
gereduceerd met meer dan 11 % van haar eigen capaciteit. 
Kaakchirurgie: heeft een normale bezettingsgraad en veel leegstand, tevens heeft zij een 
dalende vraag. Dit specialisme wordt extra gereduceerd met meer dan 11 % van haar eigen 
capaciteit. 
Neurochirurgie: heeft een hoge bezettingsgraad en weinig leegstand. Dit specialisme 
wordt zo min mogelijk gereduceerd. 
Oogheelkunde: heeft een lage bezettingsgraad en wem1g leegstand, de vraag blijft 
ongeveer gelijk. Dit specialisme wordt extra gereduceerd met meer dan 11 % van haar 
eigen capaciteit. 
Orthopedie: heeft een hoge bezettingsgraad en weinig leegstand. Dit specialisme wordt zo 
min mogelijk gereduceerd. 
Plastische chirurgie: heeft een normale bezettingsgraad en weinig leegstand, de vraag 
blijft ongeveer gelijk. Dit specialisme wordt normaal gereduceerd met ongeveer 11 % van 
haar eigen capaciteit. 
Urologie: heeft een normale bezettingsgraad en veel leegstand, tevens heeft zij een 
dalende vraag. Zij wordt extra gereduceerd met meer dan 11 % van haar eigen capaciteit. 

6. Reduceren capaciteit 
Met het reduceren van de capaciteit dient rekening gehouden te worden met de capaciteit 
waar de specialismen recht op hebben volgens het grondschema. De reductie dient 
procentueel plaats te vinden. De toegewezen capaciteit is weergegeven in bijlage 5.5 c. In 
bijlage 5.5 dis de reductie van de capaciteit weergegeven. 

Over weken A. B, C en D moet in totaal 11 % gereduceerd worden. De hoeveelheid 
gereduceerde capaciteit is in tabel 5.1 weergegeven: 
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Tbl51H a e oevee lh "d ei d d gere uceer e caoac1te1t 
Specialisme Uren 11 % reductie Uren Percentage 

grondschema gereduceerd gereduceerd 
Chirurgie 466 51 uren 51 11% 
Gynaecologie 160 18 uren 19 12% 
KNO 128 14 uren (minstens) 36 28% 
Kaakchirurgie 96 11 uren ( minstens) 32 33% 
N eurochirurgie 388 Niet reduceren - -
Oogheelkunde 100 11 uren (minstens) 28,5 29% 
Orthopedie 354 Niet reduceren - -
Plastische chirurgie 224 25 uren 25 11% 
Urologie 146 16 uren (minstens) 43 29% 
Totaal 2062 235 uren 234,5 11% 

§ 5. 6.2 Evaluatie herontwerpmodel 

In tabel 5.1 is te zien <lat de hoeveelheid gereduceerde capaciteit varieert van 0 tot 33%. Met 
<lit herontwerpmodel kan de capaciteit flexibel worden aangepast. De hoeveelheid flexibiliteit 
die verkregen kan worden hangt af van de totale hoeveelheid capaciteit die gereduceerd moet 
worden. Tevens zal het verschil tussen specialismen die wel en niet gereduceerd worden 
groter zijn naarmate meer uren gereduceerd moeten worden. 

Het is niet helder te definieren wat de verbeterde performance zal zijn als het herontwerp 
wordt ge"implementeerd aangezien het model niet eerst getest kan worden. Maar de 
verwachting is dat het herontwerpmodel zal leiden tot een eerlijkere verdeling van de 
capaciteit. Waarbij specialismen die minder capaciteit nodig hebben ook minder capaciteit 
toegewezen krijgen. Tevens is de verwachting <lat het herontwerpmodel ertoe zal leiden <lat er 
minder leegstand zal zijn. Er zitten wel een paar risico's aan het toepassen van het model, 
deze worden in paragraaf 5. 7 besproken. 

§ 5. 7 Discussie 
De toepassing van het herontwerpmodel zorgt ervoor <lat er negatieve consequenties gegeven 
kunnen worden aan specialismen die inefficient gebruik maken van de capaciteit van de 
operatiekamerafdeling. Tevens kan bij toepassing van het model een positieve consequentie 
gegeven worden aan specialismen die efficient gebruik maken van de capaciteit van de 
operatiekamerafdeling. Er zitten echter een aantal risico's aan het model. Het model stimuleert 
tot overbezetting. Bij een hogere bezettingsgraad dan 95% wordt een specialisme in ieder 
geval niet extra gereduceerd. Dit lokt gedrag uit als uitloop van operatiekamers en het bewust 
overvol plannen van capaciteit. Om dit gedrag te voorkomen en te signaleren dient de 
ingreepduur gemonitord te worden. Tevens client de planning van de operatieprogramma's 
gecontroleerd te worden op haalbaarheid. Een andere manier om de bezettingsgraad fictief te 
verhogen is om langere pauzes tussen de ingrepen te houden. Dit kan voorkomen worden 
door de benuttingsgraad en de wisseltijden van de specialismen te monitoren. 
Naarmate er meer capaciteit van het grondschema gereduceerd moet worden, zullen de 
verhoudingen schever worden. In het rekenvoorbeeld moest er 11 % gereduceerd worden, dit 
leidde tot reductiepercentages van 0 tot 33%. Zodra er meer capaciteit gereduceerd moet 
worden, stel 25 %, dan kunnen de reductiepercentages gemakkelijk varieren tussen 0 en 50 %. 
Om dit effect tegen te gaan zullen alle specialismen gereduceerd moeten worden. Hierbij 
worden de best presterende specialismen ook gereduceerd, hetzij minder dan de andere 
specialismen. Hierbij zou bijvoorbeeld een verhouding gebruikt kunnen worden van 10-20-
30, waarbij de best presterende specialismen 10% gereduceerd worden, de slechts presterende 
specialismen 30% en de rest van de specialismen 20%. 
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Het model heeft als negatief effect dat het een toename in de wachtlij st stimuleert. Hierdoor 
zou het voor kunnen komen dat patienten eerder onnodig op de wachtlijst worden gezet. De 
vraagontwikkeling en het aantal nieuwe ziektegevallen op de polikliniek zouden gemonitord 
moeten worden om dit effect tijdig te signaleren en te voorkomen. 
Het model kan ook gebruikt worden ter ondersteuning van het aanpassen van het 
grondschema. Hierbij kan in de OK-commissie afgesproken worden dat specialismen die 
gedurende een half jaar extra gereduceerd worden, minder capaciteit krijgen in het 
grondschema. Deze tijd in het grondschema kan dan toegewezen worden aan een specialisme 
dat bijna niet is gereduceerd. 
Mocht in de toekomst de wachtlij st verder afnemen, dan is het raadzaam om minder te sturen 
op de bezettingsgraad. Bij een afname van de wachtlijst en een afname van de wachttijd, 
wordt het lastiger om capaciteit efficient in te plannen. Er kan dan niet altijd een optimale mix 
zoals beschreven staat in Sier e.a. (1997), Marcon e.a. (2003) gevonden worden om de 
efficientie hoog te houden. In plaats van sturing op de bezettingsgraden is het dan 
verstandiger om meer op de patientenstroom in te spelen. Dit kan gedaan worden door middel 
van een buffercapaciteit, waarmee pieken in de patientenstroom opgevangen kunnen worden. 
Er zal dan een mogelijkheid gezocht moeten worden om de capaciteit flexibeler aan te passen 
op de patientenstroom. 
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H 6 Conclusies en aanbevelingen 

§ 6.1 Inleiding 
Het onderzoek naar de prestaties van de operatiekamerafdeling op logistiek vlak is afgerond 
met een herontwerp voor de capaciteitsverdeling aan de specialismen. In paragraaf 6.2 
worden de belangrijkste conclusies uit het gehele onderzoek weergegeven en hierbij is een 
onderverdeling gemaakt in diagnose en herontwerp. In paragraaf 9.3 komen aanbevelingen 
aan bod voor het ziekenhuis als organisatie. Deze aanbevelingen hebben betrekking op de 
implementatie van het herontwerp. 

§ 6.2 Conclusies 
Conclusies naar aanleiding van de diagnose: 
• Uit de analyse blijkt <lat er geen grote WIJzmgen in het systeem van de 

operatiekamerafdeling hoeven plaats te vinden. W el zijn er een aantal knelpunten waar 
kleine aanpassingen voor nodig zijn. 

• Uit de analyse blijkt <lat de capaciteitsverdeling per specialisme niet optimaal is. De 
behoefte aan capaciteit en de toegewezen capaciteit in het grondschema komt niet met 
elkaar overeen. 

• Er zijn een aantal knelpunten naar voren gekomen in de diagnose. Een aantal van deze 
knelpunten vraagt nog de nodige aandacht van het management van de 
operatiekamerafdeling. Het gaat hierbij om de volgende knelpunten: 

beperkt aantal anesthesisten; 
afstemming met andere bottleneck capaciteiten, bijvoorbeeld de IC; 
omgang met vakantieperioden; 
benutting van de capaciteit van de specialismen KNO en Oogheelkunde; 
onderbrekingen in het operatieprogramma. 

• Oorzaken van deze knelpunten zijn: 
de werkzaamheden buiten de operatiekameraf de ling van de anesthesisten neemt toe; 
er heerst binnen het ziekenhuis een eilandencultuur van af delingen, er zou meer 
af gestemd kunnen worden tussen afdelingen onderling; 
in de planning van vakantieperioden wordt weinig rekening gehouden met de 
hoeveelheid spoedingrepen voor bepaalde specialismen; 

Conclusies naar aanleiding van het herontwerp: 
• Met het invoeren van het herontwerpmodel kan een negatieve consequentie gegeven 

worden aan specialismen met een lage bezettingsgraad en veel leegstand. 
• Tevens kan met het invoeren van het herontwerpmodel een beloning gegeven worden aan 

specialismen met een normale bezettingsgraad en weinig tot geen leegstand. 
• Door het invoeren van het herontwerpmodel wordt het voor de specialismen inzichtelijk 

hoe efficient ze gebruik maken van de capaciteit op de operatiekamerafdeling. Hierbij 
worden ze gestimuleerd om efficienter gebruik te maken van deze capaciteit. 

• Wijzigingen in het grondschema zijn beter te onderbouwen aan de hand van het 
herontwerpmodel. 

§ 6.3 Aanbevelingen 
Het herontwerpmodel dient door de zorggroepmanager en het hoofd van de 
operatiekamerafdeling geYntroduceerd te worden in de OK-commissie. Hierbij dient de 
werking van het model en de nieuwe wijze van reduceren duidelijk gemaakt te worden. 
Het herontwerp dient besproken te worden in de OK-commissie. Hierbij zullen de 
positieve en negatieve consequenties van het model uitgelegd moeten worden. 
Er dienen afspraken gemaakt te worden in de OK-commissie over het maximale verschil 
in reductie van specialismen die goed presteren en specialismen die slecht scoren volgens 
het herontwerpmodel. 
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Nadat het herontwerpmodel door de OK-commissie is goedgekeurd, kan het 
herontwerpmodel bij de eerstvolgende planning toegepast worden. 
De floormanager dient bekend gemaakt te worden met het herontwerpmodel. Zodat het 
herontwerpmodel bij de eerstvolgende planning na goedkeuring van de OK-commissie 
toegepast kan worden. 
De resultaten van het model, de reductiepercentages van elke maand, dienen in de OK
commissie bekend gemaakt te worden. Aan de hand hiervan kunnen zij zien welke 
verbeteringen nodig zijn om minder gereduceerd te worden. 
Het verdient aanbeveling om het model aan te passen in vakantieperioden. In deze 
perioden zullen alle specialismen gereduceerd moeten worden. De mate waarin de 
specialismen gereduceerd worden kan onderling verschillen. Hierover dienen afspraken 
gemaakt te worden in de OK-commissie. 
Het verdient aanbeveling om elk half jaar een evaluatie te houden van de gegeven 
reducties. Het grondschema zou aangepast kunnen worden voor specialismen die vaker 
gereduceerd worden en voor specialismen die bijna niet gereduceerd worden. 
Het verdient aanbeveling om de wachtlijst gegevens en de opnames op de wachtlijst 
inzichtelijk te maken. Met deze gegevens is het mogelijk om op een korte termijn een 
stijging of daling in de wachtlijst inzichtelijk te maken. 
Het verdient aanbeveling om de gegevens van de ingreepduur te monitoren en inzichtelijk 
te maken. Het model heeft de neiging om overbezetting te stimuleren. De ingreepduur zal 
gelijk moeten blijven en er zal gestreefd moeten worden om de ingreepduur gelijk te 
houden aan het benchmarkgemiddelde. 
Het verdient aanbeveling om de dagplanningen van de specialismen te blijven controleren 
op haalbaarheid. Het model heeft de neiging om overbezetting te stimuleren waardoor 
specialismen gestimuleerd worden om hun dagplanning te vol in te plannen. 
Het verdient aanbeveling om de benuttingsgraad en de wisseltijden van de specialismen te 
blijven controleren. Het model heeft de neiging om uitloop van het operatieprogramma te 
stimuleren De wisseltijden moeten gelijk blijven en er zal gestreefd moeten worden om de 
wisseltijden gelijk te houden aan het benchmarkgemiddelde. 
Het wordt aanbevolen om het aantal opnames op de wachtlij st en het aantal nieuwe 
ziektegevallen te controleren. Het model stimuleert een hogere wachtlijst. Het aantal 
nieuwe opnames op de wachtlijst en het aantal nieuwe ziektegevallen zou 
verhoudingsgewijs op hetzelfde niveau moeten blijven. 
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Woordenlijst 
Aanloopvrij stand: 

Benuttingsgraad: 

Bezettingsgraad: 

C-boog: 

FTE: 

Gamma Knife Centrum: 

Gebruikte capaciteit: 

Grondschema: 

ICU: 
MCU: 
Opdek: 

Productieve capaciteit: 

Reductieperioden: 

Sessie: 
Spoedsein: 

Stealth: 

Toegewezen capaciteit: 

Uitloopvrij stand: 
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Het verschil tussen de geplande starttijd van het 
dagprogramma en het moment dat de eerste patient op de 
operatiekamer aanwezig is. 
De benuttingsgraad van de capaciteit is de ratio tussen de 
gebruikte capaciteit en de productieve capaciteit. 
De bezettingsgraad van de capaciteit is de ratio tussen de 
toegewezen capaciteit en de gebruikte capaciteit. 
De C-boog is een verplaatsbaar rontgenapparaat dat op elke 
operatiekamer inzetbaar is en onder elke hoek een 
rontgendoorlichting kan maken. 
Full-time Equivalent, het equivalent van een full-time 
medewerker. 
Het Gamma Knife is een bestralingstoestel met de 
nauwkeurigheid van een chirurgisch mes. Door het gebruik 
van stralenbundeltjes, die op een punt samenkomen, is een 
hoge dosis straling mogelijk. De straling beschadigt het 
omliggende gezonde weefsel niet of nauwelijks. 
De gebruikte capaciteit is het gedeelte van de toegewezen 
capaciteit die daadwerkelijk gebruikt is voor productie. Een 
gedeelte van de gebruikte capaciteit wordt gebruikt voor niet 
productieve doeleinden zoals het opstarten van de 
operatiekamer en wisseltijden. 
Op het grondschema staat vermeld hoeveel kamers elk 
specialisme per werkdag krijgt toegewezen. Dit schema geeft 
de toewijzing per werkdag van een week aan waarbij voor 
een aantal specialismen een onderscheid wordt gemaakt in de 
even en oneven weken. 
Intensive Care Unit 
Medium Care Unit 
De opdek is de steriele werkruimte waar het steriele 
instrumentarium is opgeslagen. V anaf de opdek is elke 
operatiekamer te bereiken middels sluisdeuren. Het personeel 
dat op de opdek werkzaam is zorgt ervoor dat de steriele sets 
klaarliggen voor de operatieve ingrepen. 
De productieve capaciteit is de capaciteit die overblijft van de 
gebruikte capaciteit na aftrek van de capaciteit gebruikt voor 
niet productieve doeleinden zoals wisselingen en het 
opstarten van operatiekamers. 
In vakantieweken en de zomermaanden biedt de 
operatiekamerafdeling minder capaciteit aan, dit zijn de 
zogenaamde reductieperioden. 
Dag of dagdeel waarop operaties gepland zijn. 
Het spoedsein is het sein dat de dienstdoende anesthesioloog 
bij zich draagt. Via dit sein krijgt hij de informatie binnen 
over de spoed ingrepen. 
De stealth is een computer waarop een driedimensionaal 
beeld zichtbaar is van het object dat geopereerd moet warden. 
De toegewezen capaciteit is de capaciteit die normaal 
gesproken beschikbaar is voor productie en gebruikt wordt als 
uitgangspunt voor het berekenen van bezettingscijfers. 
De tijd nadat de laatste patient de operatiekamer verlaten 
heeft tot de geplande eindtijd van een sessie. 
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Verkoever: 
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De verkoever is de ruimte op de operatiekameraf de ling waar 
de patienten na hun operatieve ingreep de narcose uitslapen. 
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Bijlage 1.1 Organigram Sint Elisabeth Ziekenhuis 

Organigram St. Elisabeth Ziekenhuis 
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Bijlage 1.2 Organigram operatiekameraf de ling 

Organigram Ope ratiekamerafdeling Zorggroepmanager 
Operatiekamers/ 

------------------- - ---- - Anesthesie 
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Bijlage 1.3 Productiegegevens van de operatiekamerafdeling 

Productie 2003 
aantal percentage 

lngrepen (met anesthesist) 15714 100,0% 
In de ochtend 9983 62,4% 
In de middag 4502 28,1% 
In de avond/nacht 1521 9,5% 
Geplande ingrepen 12440 77,7% 
Acute ingrepen 3566 22,3% 
Acuut overdag 2045 14,1% 

Productie 2004 
aantal percentaqe 

lngrepen (met anesthesist) 16691 100,0% 
In de ochtend 10721 63,2% 
In de middaq 4785 28,2% 
In de avond/nacht 1463 8,6% 
Geplande inqrepen 13560 79,9% 
Acute inqreoen 3411 20,1% 
Acuut overdag 1948 12,6% 

Productie 2005 
aantal percentaqe 

lnqrepen (met anesthesist) 17626 100,0% 
In de ochtend 11348 63,5% 
In de middaq 4926 27,5% 
In de avond/nacht 1609 9,0% 
Geplande inqrepen 13971 78,1% 
Acute inqrepen 3885 21 ,7% 
Berqland kliniek 27 0,2% 
Acuut overdag 2276 14,0% 

Bron: Selectie uit het systeem OPERA. 
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Bijlage 2.1 Lijst met gei'nterviewden 

Adviseur Patientenlogistiek 
Anesthesie Medewerker 
Anesthesiologen 
Applicatiebeheerder 
Arts-assistenten van Orthopedie 
Baliemedewerkers van de operatiekameraf de ling 
Chirurg 
Coordinator van secretariaat Chirurgie 
Floormanager 
Hoofd operatiekamerafdeling 
Medisch Manager Zorggroep 4 
Kaakchirurg 
Teamleider Chirurgie 
Operatieassistente 
Medewerker Patientenvervoersdienst 
N eurochirurgen 
Nurse Practitioner in opleiding 
Ortohopeed 
Zorggroepmanager zorggroep 3 
Zorggroepmanager zorggroep 4 
Secretaresse van secretariaat Orthopedie 
Secretaresse van secretariaat Urologie 
Teamleider Anesthesie 
Teamleider Polikliniek Kaakchirurgie 
Teamleider Verpleegafdeling Shortstay Neurochirurgie 
Uroloog 
Verpleegkundige 

6 



Bijlage 3.1 Raamwerk voor productiebeheersing in ziekenhuizen. 

STRATEGIC PLANNING 

Patient flo ws 
2-5 years 

Resources 
~ -- -Specialities and product 

I 
LT demand-

I 

Collaboration and 
range 

supply match 
outsourcing shared 

Patient groups as business resources -
units .. 

Feed forward 

Restrictions on 
Restrictions on Feedback on 

on impacts of 

types of patients 
types of realised 

changes in 
resources patient flows 

population 
0 1 r and 

technology 
PATIENT VOLUME PLANN ING AND CONTROL .. 

~ Patient flows 
1-2 years 

Resources -- -- -Volume contracts no. 
I Demand-supply I Rough-cut capacity check 

patients per patient group 
match 

Target occupancy levels 
Service levels -- ... 

Restrictions on Restrictions on Feedback on Feed 
total patient amount of targets for forward on 

volumes resources resource service level ,, ., utilisation standards 

RESOURCES PLANNING AND CONTROL .. -Patient flows 
3 months-I year 

Resources -
~ ~ - ~ 

Expected no. patients per 
I Demand-supply I Allocation of leading 

patient group shared resources 
Capacity requirements per specwlzty Batching rules for shared --patient group resources ... 

Feedback on Feed forward 
Restrictions on Restrictions on capacity use on available 
detailed patient resource by speciality capacity per 

volumes availability and patient patient group 
' If 'If 

groups and speciality 

PATIENT GRO UP PLANNING AND CONTROL .. -Patient flows 
weeks-3 months 

Resources -
~ -- -Projected number of 
I Demand-supply I 

Availability of specialist 
patients per period 

seasons 
capacity 

-- .. 
Feedback on 

Feed forward 
Restrictions on Restrictions on capacity use 

on batch 
the timing of the timing of readjustment 

composition 
patient flows resources service level 

and 
1 r 

1 ' standards 
scheduling 

rules 
PATIENT PLANNING AN D CONTROL .. -Patients 

days -weeks 
Resources -

- -
~ ~ 

Scheduling of patients for I Demand-supply I Allocation of capacity to 
visits, admission and individual patients 

exam inations peak hours 

Bron: Vissers en Beech (2 005), biz. 87. 

7 



Bijlage 3.2 Grondschema operatiekamerafdeling 

Dag Specialisme uren ochtend uren middag 

Maandag Chirurgie 15 9 

Gynaecologie 5 3 

KNO 5 3 

Kaakchirurgie 5 3 

N eurochirurgie 10 9 

Oogheelkunde 4,5 

Orthopedie 10 6 

Plastische chirurgie 5 3 

Urologie 4,5 

Dinsdag Anesthesiologie 3 

Chirurgie 15 9 

Gynaecologie 5 3 

KNO 5 3 

N eurochirurgie 10 6 

Oogheelkunde 5 3 

Orthopedie 10 6 

Plastische chirurgie 5 6 
Urologie 5 3 

Woensdag Chirurgie 15 9 

Gynaecologie 5 3 

KNO 5 3 

Kaakchirurgie 5 3 

N eurochirurgie 10 6 

Oogheelkunde 4,5 

Orthopedie 10 6 

Plastische chirurgie 5 6 

Urologie 5 3 

Donderdag Chirurgie 15 9 

Gynaecologie 5 3 
Kaakchirurgie 5 3 
N eurochirurgie 10 9 

Oogheelkunde 5 3 

Orthopedie 10 6 
Plastische chirurgie 9,5 3 
Urologie 5 3 

Vrijdag Anesthesiologie 3 

Chirurgie 15 6 

Gynaecologie 5 3 

KNO 5 3 

N eurochirurgie 15 9 

Orthopedie 10 6 
Plastische chirurgie 5 3 
Urologie 5 3 

Bron: Selectie uit het systeem OPERA. 
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T otaal aantal uren grondschema 

505 

Percentage toegewezen aan: 

Anesthesiologie 1,19% 

Chirurgie 23 ,17% 

Gynaecologie 7,92% 

KNO 6,34% 

Kaakchirurgie 4,75% 

N eurochirurgie 18,61 % 

Oogheelkunde 4,95% 

Orthopedie 15,84% 

Plastische chirurgie 10,00% 

Urologie 7,23% 

Totaal 100,00% 



Bijlage 3.3 Benodigd aantal anesthesisten 

Bedrijfswelk aa.esthailten ·'.i > ' ~-i ··~ ;,t;of ~· ,, 
O.K. polikliniek ICU/MCU Totaal 

Maandag 6 0 1 7 

Dinsdag 6 1 1 8 

Woensdag 6 0 1 7 

Donderdag 6 0 1 7 

Vrijdag 6 1 1 8 

Totaal aantal benodigde mandagen per week 37 

Vakantieweek auestheailt.en .. ::'. ~'-.,· "::£;; t 
O.K. polikliniek ICU/MCU Totaal 

Maandag 4 0 I 5 

Dinsdag 4 I 1 6 

Woensdag 4 0 1 5 

Donderdag 4 0 I 5 

Vrijdag 4 0 1 5 

Totaal aantal benodigde mandagen per week 26 

Per jaar zijn er 39 bedrijfsweken en 13 vakantieweken. 

Totaal zijn er 39x37 + 13 x26 = 1781 mandagen per jaar nodig 

Er zijn 5x52 = 260 werkdagen per jaar. Een anesthesist is 50 werkdagen per jaar niet 

bechikbaar in verband met vakantie, compensatiedagen voor weekendwerk, bezoeken 

van congressen etc. In totaal werkt een anesthesist 260 - 50 = 210 werkdagen per jaar. 

In totaal zijn er 1781/210 = 8,5 anesthesisten nodig. 

Hierbij is geen rekening gehouden met de regelingen van dienstwerk. Een anesthesist die een 

24 uurs dienst draait is de daaropvolgende <lag vrijgesteld. 

Er zijn 10 anesthesisten werkzaam in het Elisabeth Ziekenhuis. 

Aangezien er elke <lag een anesthesist vrijgesteld is zijn er per <lag dus 

9 anesthesisten beschikbaar. 
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Bijlage 3. 4 Benodigd aantal operatieassistenten 

Bedrijfsweek . , ·· .. i: ~dJ .. ~ /r ?~>' 
O.K. Opdek Dienst Totaal 

Maandag 34 4 5 43 

Dinsdag 34 4 5 43 

Woensdag 34 4 5 43 

Donderdag 34 4 5 43 

Vrijdag 34 4 5 43 

Totaal aantal benodigde mandagen per week 215 

Vakantieweek ooeratieassia1mtal ~· '.~ , p~ " ~·.J;.c • 
O.K. Opdek Dienst Totaal 

Maandag 21 3 5 29 

Dinsdag 21 3 5 29 

Woensdag 21 3 5 29 

Donderdag 21 3 5 29 

Vrijdag 21 3 5 29 

Totaal aantal benodigde mandagen per week 145 

Per jaar zijn er 39 bedrijfsweken en 13 vakantieweken. 

Totaal zijn er 39x215 + 13 x145 = 10270 mandagen per jaar nodig. 

1 FTE werkt 173,43 dagen per jaar a 9 uur. 

Benodigde formatie = 10270/ 173,43 

59,216975 FTE operatieassistenten per jaar nodig. 

Er zijn 9,0 FTE operatieassistenten in opleiding en 51,5 FTE in dienst (Plexus 2006). 

Totaal zijn er 60,5 FTE operatieassistenten in dienst. 
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Bijlage 3. 5 Benodigd aantal anesthesiemedewerkers 

Bedrijfsweeku.es~ ~ :<i, .· c't<'} !'f-. ... : 

Narcose Aflos Dienst Totaal 
Maandag 13 4 2 19 
Dinsdag 13 4 2 19 
Woensdag 13 4 2 19 

Donderdag 13 4 2 19 
Vrijdag 13 4 2 19 
Totaal aantal benodigde mandagen per week 95 

Vakantieweekanesthesi~ .; hiL~ )~:::>8 .. 4.,,: . 

Narcose Aflos Dienst Totaal 
Maandag 8 2 2 12 
Dinsdag 8 2 2 12 

Woensdag 8 2 2 12 
Donderdag 8 2 2 12 
Vrijdag 8 2 2 12 
Totaal aantal benodigde mandagen per week 60 

Per jaar zijn er 39 bedrijfsweken en 13 vakantieweken. 
Totaal zijn er 39x95 + 13 x60 = 4485 mandagen per jaar nodig. 

1 FTE werkt 173,43 dagen per jaar a 9 uur. 
Benodigde formatie = 4485/173,43 

25,860578 FTE anesthesiemedewerkersper jaar nodig. 

Er zijn 10 FTE anesthesiemedewerkers in opleiding en 22 FTE in dienst (Plexus 2006). 
Totaal zijn er 32 FTE anesthesiemedewerkers in dienst. 
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Bijlage 3. 6 Toegewezen capaciteit per maand in 2005. 

Toegewezen capaciteit per maand in 2005 

2500 

c: 2000 
Cl) ... 
::I 1500 
Cl) .. 
C'CI 1000 ... 
Cl) 
Q. 
0 500 

0 I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Maand 

\-+-Toegewezen capaciteit per maand ----- Gemiddelde I 

Bron: Selectie uit het systeem OPERA. 
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Bijlage 3. 7 Capaciteitsbezetting per maand 

Toegewezen capaciteit en bezettingsgraad per maand en per specialisme (inclusief semi-spoed 
en spoed ingrepen). 

Anesthesiologie 
Toegew. uren Gebruikte uren Bez.graad 

Geplande ingrepen Alie ingrepen Geplande ingrepen Alie ingrepen 

Januari 18 14,5 24 80 ,6% 132,4% 
Februari 18 13 18 71 ,0% 101 ,1 % 
Maart 27 18 ,5 31 68 ,8% 114 ,3% 
April 27 19,5 31 71 ,5% 115,1 % 
Mei 18 14,5 17 80,2% 94 ,0% 
Juni 24 19 22,5 80 ,2% 93,1% 
Juli 12 8 16,5 67,2 % 139,0% 
Augustus 21 17,5 20 82 ,4% 94,1 % 
September 24 17 ,5 24 73,5 % 99,4% 
Oktober 15 10 ,5 12 68 ,7% 79,2% 
November 24 18 20 ,5 74 ,6% 86 ,0% 
December 19 15 ,5 20 82 ,6% 104,2% 

Chirurgie 
Toegew. uren Gebruikte uren Bez.graad 

Geplande ingrepen Alie ingrepen Geplande ingrepen Alie ingrepen 

Januari 416 ,5 340 410 81 ,6% 98,4% 
Februari 380 331 396,5 87 ,1% 104,3% 
Maart 451 ,5 393 ,5 484,5 87 ,2% 107,3 % 
April 455 ,5 455 ,5 477 86,6% 104 ,7% 
Mei 364 307 380,5 84 ,3% 104,6% 
Juni 470 ,5 399,5 473 84,9% 100,6% 
Juli 325 ,5 267 365 82 ,0% 112,1 % 
Augustus 320 300 385,5 93,7% 120 ,4% 
September 432 ,5 367 447 84,9% 103 ,3% 
Oktober 396 344 412 ,5 86 ,8% 104,1 % 
November 466 ,5 393 463 ,5 84 ,3% 99 ,4% 
December 373 ,5 320 381 ,5 85 ,6% 102, l % 

Gynaecologie 
Toegew. uren Gebruikte uren Bez. graad 

Geplande ingrepen Alie ingrepen Geplande ingrepen Alie ingrepen 

Januari 121 89 98,5 73 ,6% 81,4% 
Februari 131 101,5 114 77 ,4% 87,0% 
Maart 154 131 139 85 ,1% 90,3 % 
April 133 105 ,5 114,5 79,4% 86,1 % 
Mei 90 63 69 69 ,8% 76,6% 
Juni 159 116,5 129,5 73 ,3% 81 ,3% 
Juli 111 66 ,5 74 59 ,8% 66 ,5% 
Augustus 104 ,5 76,5 80 73 ,2% 76,6% 
September 143 111 125 77 ,6% 87 ,3% 
Oktober 128 ,5 111 ,5 123,5 86 ,7% 96 ,2% 
November 125 105 ,5 116 84,5 % 92 ,9% 
December 112 101 105 90 ,1% 93 ,7% 
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KNO 
Toegew. uren Gebruikte uren Bez.graad 

Geplande ingrepen Alie ingrepen Geplande ingrepen Alie ingrepen 

Januari 101,5 84 87 82,8% 85,6% 
Februari 76,5 67,5 69,5 88,1% 91,2% 
Maart 104 90,5 91 87,2% 87,2% 
April 105 90,5 91,5 86,2% 86,9% 
Mei 76,5 59 59,5 76,8% 77,6% 
Juni 85,5 69 70,5 80,8% 82,5% 
Juli 80 58 59,5 72,2% 74,6% 
Augustus 74 58 59,5 78,3% 80,3% 
September 96 76 77,5 79,2% 80,6% 
Oktober 89 75,5 75,5 85,1% 85,1% 
November 124,5 118 119,5 94,7% 96,0% 
December 78 55 57 70,7% 72,9% 

Kaakchirurgie 
Toegew. uren Gebruikte uren Bez. graad 

Geplande ingrepen Alie ingrepen Geplande ingrepen Alie ingrepen 

Januari 95,5 84 92,5 88,0% 96,7% 
Februari 81 72,5 73,5 89,7% 90,5% 
Maart 95,5 76,5 85 79,9% 88,8% 
April 84 70,5 73 83,7% 86,7% 
Mei 76,5 63,5 70 83,3% 91,7% 
Juni 106,5 95,5 97 ,5 89,5% 91,5% 
Juli 52 45 47,5 86,2% 91,2% 
Augustus 71 55,5 56 78,2% 79 ,1% 
September 108 96 96 88,7% 89,1% 
Oktober 82,5 70 72 84,8% 87,2% 
November 110 99 108,5 90,1% 98,8% 
December 87,5 75,5 77,5 86,5% 88,4% 

N eurochirurgie 
Toegew. uren Gebruikte uren Bez.graad 

Geplande ingrepen Alie ingrepen Geplande ingrepen Alie ingrepen 

Januari 355 313,5 346 88,3% 97,4% 
Februari 306,5 275,5 300,5 89,9% 98,1% 
Maart 385 337,5 367 87,7% 95,3% 
April 375 ,5 328 357 87,3% 95,1% 
Mei 299,5 277 317 92,6% 105,8% 
Juni 384,5 373 390,5 97,0% 101,6% 
Juli 277 259,5 288 93,8% 104,0% 
Augustus 273 250,5 271,5 91,8% 99,5% 
September 348 328 365 94,2% 104,9% 
Oktober 336 332 358 98,9% 106,6% 
November 380 349,5 364,5 91,9% 95,9% 
December 312 295 313,5 94,5% 100,5% 
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Oogheelkunde 
Toegew. uren Gebruikte uren Bez.graad 

Geplande ingrepen Alie ingrepen Geplande ingrepen Alie ingrepen 

Januari 90 ,5 68 68,5 75,2% 75,8 % 
Februari 79 60 60,5 76 ,1% 76,9% 
Maart 109 83,5 83,5 76 ,7% 76,7% 
April 93 71,5 72,5 77,0 % 77,9% 
Mei 76 52 52,5 68 ,6% 69,0% 
Juni 103 ,5 76,5 76 ,5 73,7 % 73,7% 
Juli 60 47 47 78 ,1% 78 ,1% 
Augustus 73 54 54 74 ,1% 74 ,1% 
September 89 67 ,5 67,5 75 ,6% 75,6% 
Oktober 82 65 65 79 ,3% 79,3 % 
November 100 79 79 78,7 % 79 ,0% 
December 70 ,5 54 ,5 55 77 ,2% 78 ,2% 

Orthopedie 
Toegew. uren Gebruikte uren Bez. graad 

Geplande ingrepen Alie ingrepen Geplande ingrepen Alie ingrepen 

Januari 262 222 ,5 246 ,5 84 ,9% 94,2% 
Februari 245 219 227 89 ,3% 92 ,6% 
Maart 325 278 ,5 291 ,5 85 ,7% 89,6% 
April 310 271 ,5 302 87 ,7% 97,5 % 
Mei 214 178 196,5 83 ,1% 91,9% 
Juni 281,5 238 260,5 84,6% 92 ,6% 
Juli 234 ,5 199 213 84,8% 90 ,8% 
Augustus 230 181 213 ,5 78 ,6% 92 ,8% 
September 300,5 238 250 ,5 79,2% 83,3 % 
Oktober 258 ,5 205 ,5 209 79 ,5% 80,9% 
November 327,5 279 294 ,5 85 ,2% 90 ,0% 
December 281 258 ,5 277 92,0% 98 ,6% 

Plastische chirurgie 
Toegew. uren Gebruikte uren Bez. graad 

Geplande ingrepen A lie ingrepen Geplande ingrepen Alie ingrepen 

Januari 168 158,5 162,5 94 ,5% 96,9 % 
Februari 155 144 144,5 92 ,8% 93,4 % 
Maart 201 195 198 97 ,1% 98 ,5% 
April 188 ,5 169 178,5 89 ,8% 94 ,6% 
Mei 114 106,5 106,5 93 ,5% 93,5 % 
Juni 189 184 187 97 ,3% 98,9% 
Juli 139 129,5 134,5 93 ,2% 96,6% 
Augustus 124 113 ,5 116 91,6% 93,4% 
September 185 176 179,5 95,3 % 97,0% 
Oktober 175,5 167,5 169 95,4% 96,2% 
November 179 159 159 88 ,9% 88,9% 
December 176 172 ,5 173 97,9% 98 ,4% 
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Urologie 
Toegew. uren Gebruikte uren Bez. graad 

Geplande ingrepen Alle ingrepen Geplande ingrepen Alle ingrepen 

Januari 124,5 103 ,5 104,5 83,3% 84 ,1% 

Februari 122 85 ,5 90 70 ,2% 73 ,9% 

Maart 136,5 112,5 118 82 ,6% 86,3% 

April 115 ,5 88 92 76 ,2% 79,7% 

Mei 91 ,5 81 ,5 84,5 88 ,9% 92 ,2% 

Juni 116,5 107,5 108,5 92 ,3% 93 ,0% 

Juli 114 90 93 78 ,8% 81 ,4% 

Augustus 119 ,5 93 96 ,5 78,0% 80 ,9% 

September 121,5 100 100,5 82 ,2% 82,6% 

Oktober 109 ,5 98 98 89 ,5% 89 ,5% 
November 122 114 115,5 93 ,6% 94 ,8% 
December 120 100,5 102 83 ,6% 84 ,8% 

Bron: Selectie uit het systeem OPERA. 
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Bijlage 3.8 Wachtlijst gegevens in 2005 

Bijlage 3.8a Wachtlijst in 2005 

Wachtlijst 2005 Klinisch + Dagbehandeling (aantal wachtenden) 

2005 jan feb mrt apr me1 JUill juli aug sep okt nov dee Gem. 

CHR 360 358 313 323 289 277 293 323 345 328 271 258 312 
GYN 176 176 162 148 141 142 158 195 215 219 208 207 179 
KNO 166 203 169 143 109 125 129 137 122 116 93 106 135 
MND 88 76 69 65 70 62 68 82 66 60 62 75 70 -NRC 217 223 216 225 214 206 233 222 205 179 186 195 210 
OGH 162 155 112 96 86 94 104 93 126 94 95 114 111 - -
ORT 350 329 295 289 277 270 294 323 338 321 336 325 312 
PLC 636 603 585 582 411 391 403 406 424 441 432 397 476 
URL 101 86 115 115 114 104 109 141 136 139 87 79 111 

Totaal 2005 2256 2209 2036 1986 1711 1671 1791 1922 1977 1897 1770 1756 

+/- % -2% -8% -2% -14% -2% 7% 15% 3% -4% -7% -1% 
Totaal +/- % -2% -10% -12% -24% -26% -21% -15% -12% -16% -22% -22% 

Bron: St. Elisabeth Ziekenhuis, afdeling Informatie Beheer. 
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Bijlage 3.8b Reden van afvoer uit de wachtlijst 

~~-----·~--t[ __ All_e_categn ______ ._efu __ ~----1~a:ia:r in ca B1 eta ugrtioom cmtefiltemq:> ugrtiroxE. (zietcta CJrt:r) 
Trmmm [Aile categuiefu] ~a:ia:r in ca B2etabaamI1cmtefiltem q:>tra:H 
--~~--~~~~~~~--

Aarial af~µitiemn ~I 
Af\wGxE Af\m-Ondiij~ GIR OID GN G\N INT KN) I.NJ rvN£) NRC IBL CXH CRT IID Pl.C lRI. Enh:ml 
01 otekr:nl 15 4 1 14 5 30 2 4 1 9 20 1a 
02 Qnnre inziti<frhlis 2191 73[) 16.5 1272 280 1191 ~ 579 1619 (Q 15g) 2145 1 HID ~ 1492: 
m Zia af Vcll1 qnnre (f) 6 3 45 3 33 16 5 2 2 28 40 210 r 41 
():1. Patiert is gtn2.lll 11 2 4 1 1 19 3 6 1 ' 5( ~ 

05 Patic:rt is crhnilimr 3 1 1 J; -
(X) Patie.tt is CM'li.W:n 8 3 4 3 3 5 3 6 5 L 4'. 
ITT Patiert is corut cmn:imt 4 1 ' -
(8 Qnnre inard:l-zid<erhiis 14 1 1 4 1 3 7 ( y 

(}) Qnnre zid<erhiis bJitenlarrl 1 1 8 1 11 
10 CMlige 32 4 40 2 2 3 7 23 6 3 38 11 171 
11 Patie.tt dthi gt:lian:l 1 1 
12 Qmmmtumis wrnugl 1 1 
E.rrlctall 2948 752 177 1376 m 1259 5~ 5% 1673 64 1643 2215 1 13({) 94~ lss:r 

Bron: St. Elisabeth Ziekenhuis, afdeling Jnformatie Beheer. 
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Bijlage 3.9 Wachtlijst gegevens per specialisme 
Bijlage 3.9a Wachtlijst van specialisme chirurgie 
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Maanden in 2005 
Summary Statistics for Chiru r gie 

34 , 0013 

Count = 12 
Average= 311 , 5 
Median= 31 8 , 0 
Variance= 1156,09 
Standard deviation 
Mi n i mum= 258 , 0 
Maximum = 360 , 0 
Range 102 , 0 
Stnd . skewness - 0,0729421 
Stnd. kurtosis - 0,830368 

The StatAdvisor 

10 12 

This table shows summary statistics for Chirurgie . It includes 
measures of centra l tendency , measures of variability , and measures of 
shape . Of part i cular interest here are the standardized skewness and 
standardized kurtosis , which can be used to determine whether the 
sample comes from a normal distribution . Values of these statistics 
outs i de the range of - 2 to +2 indicate signi f ican t departures from 
normality , which would tend to invalidate any statistical test 
regarding the standard deviation . In this case , the standardized 
skewness value is within the range e x pected fo r data from a normal 
distribution. The standardized kurtosis va l u e is within the range 
expected for data f r om a normal distribution . 

Box-and-Whisker Plot 

250 270 290 310 330 350 370 

Aantal wachtenden chirurgie in 2005 
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Bijlage 3.9b Wachtlijst van specialisme gynaecologie 
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< Maanden in 2005 
Summary Statistics for Gynaecologie 

Count = 12 
Average= 178 , 91 7 
Median= 176 , 0 
Variance= 845 , 356 
Standard deviation 
Minimum= 141 , 0 
Maximum= 219 , 0 
Range 78 , 0 

29 , 075 

Stnd . skewness 0 , 0870838 
Stnd . kurtosis - 1 , 16929 

The StatAdvisor 

10 12 

This table shows summary statistics for Gynaecologie . It includes 
measures of central tendency , measures of variability, and measures of 
shape. Of particular interest here are the standardized skewness and 
standardized kurtosis , which can be used to determine whether the 
sample comes from a normal distribution . Values of these statistics 
outside the range of -2 to +2 indicate significant departures from 
normality , which would tend to invalidate any statistical test 
regarding the standard deviation. In this case , the standardized 
skewness value is within the range expected for data from a normal 
distribution. The standardized kurtosis value is within the range 
expected for data from a normal distribution. 

Box-and-Whisker Plot 
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Aantal wachtenden gynaecologie in 2005 
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Bijlage 3.9c Wachtlij st van specialisme K.NO 
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Maanden in 2005 
Summary Statistics for KNO 

31 , 2696 

Count = 12 
Average= 134 , 833 
Median= 127 , 0 
Variance= 977 , 788 
Standard deviation 
Minimum= 93 , 0 
Maximum= 203,0 
Range 110 , 0 
Stnd . skewness 1 , 32757 

0 , 442092 Stnd . kurtosis 

The StatAdvisor 

10 12 

This table shows summary statistics for KNO. It includes measures 
of central tendency , measures of variability , and measures of shape . 
Of particular interest here are the standardized skewness and 
standardized kurtosis , which can be used to determine whether the 
sample comes from a normal distribution . Values of these statistics 
outside the range of - 2 to +2 indicate significant departures from 
normality, which would tend to invalidate any statistical test 
regarding the standard deviation . In this case, the standardized 
skewness value is within the range expected for data from a normal 
distribution. The s t andardized kurtosis value is within the range 
expected for data from a normal distribution. 

Box-and-Whisker Plot 
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Aantal wachtenden KNO in 2005 
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Bjilage 3.9d Wachtlijst van specialisme kaak:chirurgie 
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<r: Maanden in 2005 
Sununary Statistics for Kaakchirurgie 

Count = 12 
Average= 70,25 
Median= 68,5 
Variance= 72,9318 
Standard deviation 
Minimum= 60,0 
Maximum= 88,0 
Range 28 , 0 

8 , 54 00 1 

Stnd . skewness 
Stnd. kurtosis 

1,25761 
0,108882 

The StatAdvisor 

10 12 

This table shows sununary statistics for Kaakchirurgie. It includes 
measures of central tendency, measures of variability, and measures of 
shape. Of particular interest here are the standardized skewness and 
standardized kurtosis, which can be used to determine whether the 
sample comes from a normal distribution . Values of these statistics 
outside the range of -2 to +2 indicate significant departures from 
normality , which would tend to invalidate any statistical test 
regarding the standard deviation . In this case , the standardized 
skewness value is within the range expected for data from a normal 
distribution. The standardized kurtosis value is within the range 
expected for data from a normal distribution . 

Box-and-Whisker Plot 
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Aantal wachtenden kaak:chirurgie in 2005 
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Bijlage 3.9 e Wachtlijst van specialisme neurochirurgie 
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< Maanden in 2005 
SUilUl\ary Statistics for Neurochirurgie 

Count = 12 
Average= 210,083 
Median= 215,0 
Variance= 270 , 083 
Standard deviation 
Minimum= 179,0 
Maximum= 233 , 0 
Range 54 , 0 

16,4342 

Stnd . skewness - 0 , 96738 
Stnd . kurtosis - 0 , 255762 

The StatAdvisor 

12 

This table shows sUilUl\ary statistics for Neurochirurgie . It 
inc ludes measures of central tendency , measures of variability , and 
measures of shape . Of particular interest here are the standardized 
skewness and standardized kurtosis , which can be used to determine 
whether the sample comes from a normal distribution. Values of these 
statistics outside the range of - 2 to +2 indicate significant 
departures from normality , which would tend to invalidate any 
statistical test regarding the standard deviation. In this case , the 
standardized skewness value is within the range expected for data from 
a normal distribution . The standardized kurtosis value is with in the 
range expected for data from a normal distribution . 

Box-and-Whisker Plot 
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Aantal wachtenden neurochirurgie in 2005 
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Bijlage 3.9fWachtlijst van specialisme oogheelkunde 
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Maanden in 2005 
Summary Statistics for Oogheelkunde 

Count = 12 
Average= 110,917 
Median= 100 , 0 
Variance= 620,811 
Standard deviation 
Minimum= 86,0 
Maximum= 162,0 
Range 76,0 

24 , 9161 

Stnd . skewness 
Stnd. kurtosis 

1,83368 
0 , 445598 

The StatAdvisor 

10 12 

This table shows summary statistics for Oogheelkunde . It includes 
measures of central tendency , measures of variability, and measures of 
shape . Of particular interest here are the standardized skewness and 
standardized kurtosis , which can be used to determine whether the 
sample comes from a normal distribution . Values of these statistics 
outside the range of - 2 to +2 indicate significant departures from 
normality, which would tend to invalidate any statistical test 
regarding the standard deviation. In this case , the standardized 
skewness value is within the range expected for data from a normal 
distribution . The standardized kurtosis value is within the range 
expected for data from a normal distribution . 

Box-and-Whisker Plot 

86 106 126 146 166 

Aantal wachtenden oogheelkunde in 2005 

24 



Bijlage 3.9g Wachtlijst van specialisme orthopedie 
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Maanden in 2005 
10 

Summary Statistics for Lijst orthopedie 

Count = 12 
Average= 312 , 25 
Median= 322 , 0 
Variance= 680 , 568 
Standard deviation 
Minimum= 270 , 0 
Maximum= 350 , 0 
Range 80 , 0 

26,0877 

Stnd . skewness - 0,434892 
Stnd . kurtosis - 0,89499 

The StatAdvisor 

12 

This table shows summary statistics for Lijst orthopedie . It 
includes measures of central tendency , measures of variability , and 
measures of shape . Of particular interest here are the standardized 
skewness and standardized kurtosis , which can be used to determine 
whether the sample comes from a normal distribution. Values of these 
statistics outside the range of - 2 to +2 indicate significant 
departures from normality, which would tend to invalidate any 
statistical test regarding the standard deviation . In this case , the 
standardized skewness value is within the range expected for data from 
a normal distribution . The standardized kurtosis value is within the 
range expected for data from a normal distribution . 

Box-and-Whisker Plot 
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Aantal wachtenden orthopedie in 2005 
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Bijlage 3.9h Wachtlijst van specialisme plastische chirurgie 
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Maanden in 2005 

Swnrnary Statistics for Lijst plastische chi rurgie 

94 , 6913 

Count = 12 
Average= 475 , 917 
Median= 428 , 0 
Variance= 8966 , 45 
Standard deviation 
Min i mum= 391 , 0 
Max i mum= 636 , 0 
Range 245 , 0 
Stnd. skewness 
Stnd. kurtosi s 

1 , 13978 
- 0 , 968597 

The StatAdvisor 

This table shows swnrnary statist i cs f or Lij s t plastische chirurgie . 
It includes measures of central tendency , measures of variabi li ty , and 
measures of shape . Of pa r t i cula r interest here are the standardi zed 
skewnes s and standardized kurtosis , wh i ch can b e used to determi ne 
whether the sample comes from a normal distribution. Values of the se 
s t atis t i c s outs i de the range of - 2 to +2 indicate signif i cant 
departures from normal i t y, which would tend to i nvalidate any 
statistical test regarding the standa r d deviation . I n th i s case , the 
standa r d i zed ske wne s s value is within the range e x pected for data from 
a normal d i stribution . The standardi z ed kurtosis value is within the 
range expe cted for data from a normal distribution. 

Box-and-Whisker Plot 
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Aantal wachtenden plastische chir. in 2005 
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Bijlage 3.9i Wachtlijst van specialisme urologie 
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Maanden in 2005 
Summary Statistics for Lijst Urologie 

Count = 12 
Average = 110 , 5 
Median= 111 , 5 
Variance= 429 , 545 
Standard deviation 
Minimum= 79 , 0 
Maximum= 141 , 0 
Range 62 , 0 

20 , 7255 

Stnd. skewness 
Stnd . kurtosis 

0 ,143022 
- 0 , 672757 

The StatAdvisor 

12 

This table shows summary statistics for Lijst Urologie . It 
includes measures of central tendency , measures of variability , and 
measures of shape . Of particular interest here are the standardized 
skewness and standardized kurtosis , which can be used to determine 
whether the sample comes from a normal distribution. Values of these 
statistics outside the range of - 2 to +2 indicate significant 
departures from normality , which would tend to invalidate any 
statistical test regarding the standard deviation. In this case, the 
standardi zed skewness value is within the range expected for data from 
a normal distribution. The standardized kurtosis value is within the 
range expected for data from a normal distribution. 

Box-and-Whisker Plot 
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Aantal wachtenden urologie in 2005 
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Bijlage 3.10 Wachttijd gegevens per specialisme 
Bijlage 3.lOa Wachttijd van specialisme chirurgie 

Summary Statistics for Chirurgie 

Count = 24 
Average= 5 , 79167 
Median= 5 , 0 
Variance= 1 , 73732 
Standard deviation 
Minimum= 4,0 
Maximum= 8 , 0 
Range 4 , 0 

1 , 31807 

Stnd. skewness 0,339318 
Stnd. kurtosis - 1 , 3889 

The StatAdvisor 

This table shows summary statistics for Chirurgie. It includes 
measures of central tendency , measures of variability , and measures of 
shape . Of part i cular interest here are the standardized skewness and 
standardized kurtosis , which can be used to determine whether the 
sample comes from a normal distribution . Values of these statistics 
outside the range of -2 to +2 indicate significant departures from 
normality , which wou l d tend to invalidate any statistical test 
regarding the standard deviation . In this case , the standardized 
skewness value is within the range expected for data from a normal 
d i stribution . The standardized kurtosis value is within the range 
expected for data fr om a norma l distribution . 

Box-and-Whisker Plot 
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Wachttijd chirurgie in weken 
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Bijlage 3.lOb Wachttijd van specialisme gynaecologie 

Summary Statistics for Gynaecologie 

Count = 24 
Average= 6 , 0 
Median= 6 , 0 
Variance = 1 , 3913 
Standard deviation 
Minimum= 4 , 0 
Maximum= 8 , 0 
Range = 4,0 

The StatAdvisor 

1,17954 

This table shows summary statistics for Gynaecologie . It includes 
measures of central tendency , measures of variability, and measures of 
shape . Of particular interest here are the standardized skewness and 
standardized kurtosis, which can be used to determine whether the 
sample comes from a normal distribution . Values of these statistics 
outside the range of - 2 to +2 indicate significant departures from 
normality , which would tend to invalidate any statistical test 
regarding the standard deviation . In this case , the standardi zed 
skewness value is within the range expected for data from a normal 
distribution. The standardized kurtosis value is within the range 
expected for data from a normal distribution . 

Box-and-Whisker Plot 
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Wachttijd gynaecologie in weken 
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Bijlage 3.lOc Wachttijd van specialisme KNO 

Summary Statistics for KNO 

Count = 24 
Average= 6 , 33333 
Median= 6 , 5 
Variance= 2 , 49275 
Standard deviation 
Minimum= 3 , 0 
Maximum= 9,0 
Range 6 , 0 

1 , 57885 

Stnd . skewness - 0 , 632035 
Stnd . kurtosis - 0 , 741261 

The StatAdvisor 

This table shows summary statistics for KNO. It includes measures 
of central tendency, measures of variability , and measures of shape . 
Of particular interest here are the standardized skewness and 
standardized kurtosis , which can be used to determine whether the 
sample comes from a normal distribution. Values of these statistics 
outside the range of - 2 to +2 indicate significant departures from 
normality, which would tend to invalidate any statistical test 
regarding the standard deviation. In this case , the standardized 
skewness value i s within the range expected for data from a normal 
distribution . The standardized kurtosis value is within the range 
expected for data from a normal distribution. 

Box-and-Whisker Plot 
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Wachttijd KNO in weken 
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Bij lage 3.lOd Wachttijd van specialisme kaakchirurgie 

Summary Statistics for Kaakchirurgie 

Count = 24 
Average= 5 , 95833 
Median= 5 , 5 
Variance= 2 , 82428 
Standard deviation 
Minimum= 3 , 0 
Maximum= 9 , 0 
Range 6 , 0 

1 , 68056 

Stnd . skewness 0 , 741918 
Stnd. kurtosis - 0 , 812251 

The StatAdvisor 

This table shows summary statistics for Kaakchirurgie . It includes 
measures of central tendency , measures of variability, and measures of 
shape. Of particular interest here are the standardized skewness and 
standardized kurtosis , which can be used to determine whether the 
sample comes from a normal distribution . Values of these statistics 
outside the range of - 2 to +2 indicate significant departures from 
normality , which would tend to invalidate any statistical test 
regarding the standard deviation. In this case , the standardized 
skewness value is within the range expected for data from a normal 
distribution . The standardized kurtosis value is within the range 
expected for data from a normal distribut i on . 

Box-and-Whisker Plot 

3 4 5 6 7 8 9 

Wachttij d kaakchirurgie in weken 
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Bijlage 3.10 e Wachttijd specialisme neurochirurgie 

Summary Statistics for Neurochirurgie 

Count = 24 
Average= 4 , 91667 
Median= 5 , 0 
Variance= 1 , 81884 
Standa r d deviation 
Mi nimum= 3 , 0 
Maximum = 8 , 0 
Range 5 , 0 

1 , 34864 

Stnd . skewness 
Stnd . kurtosis 

1 , 02374 
- 0 , 344326 

The StatAdvisor 

This table shows summary statistics for Neurochirurgie. It 
includes measures of central tendency , me asures of v ar i ability , and 
measures of shape . Of particular interest here are the standardi zed 
skewness and standardized kurtosis , which can be used to determi ne 
whether the sample comes from a normal dist ribut i on . Values of these 
statistics outside the range o f - 2 to +2 indicate signif i cant 
depa r tures from normality , wh i ch would tend to inval i date any 
statist i ca l t e st regarding the standard deviation . I n this case , the 
standardized skewness value is with i n the range expected for data from 
a norma l d i stribution. The standardized kurtosis value i s within the 
range expected for data from a norma l d i s t ribut i on . 

Box-and-Whisker Plot 
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Wachttijd neurochirurgie in weken 
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Bijlage 3.lOfWachttijd van specialisme oogheelkunde 

Summary Statistics for Oogheelkunde 

Count = 24 
Average = 4 , 875 
Median= 5 , 0 
Variance= 2 , 63587 
Standard deviation 
Minimum= 2 , 0 
Maximum= 8 , 0 
Range 6 , 0 

1 , 62354 

Stnd . skewness 
Stnd . kurtosis 

- 0 , 359519 
- 0 , 710864 

The StatAdvisor 

This table shows summary statistics for Oogheelkunde . It includes 
measures o f central tendency , measures of variability , and measures of 
shape . Of particular interest here are the standardi zed skewness and 
standardized kurtosis, which can be used to determine whether the 
sample comes from a normal distribution . Values of these statistics 
outs ide the range of - 2 to +2 indicate significant departures from 
normality , which would tend to invalidate any statistical test 
regarding the standard deviation . In this case , the standardized 
skewness value is within the range expected for data from a normal 
distribut i on. The standardized kurtosis value is within the range 
expected for data from a normal distribution . 

Box-and-Whisker Plot 
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Wachttijd oogheelkunde in weken 

33 



Bijlage 3.lOg Wachttijd van specialisme orthopedie 

Summary Statistics for Orthopedie 

Count = 24 
Average= 7 , 0 
Median= 7 , 0 
Variance= 1 , 04348 
Standard deviation 
Minimum= 5 , 0 
Maximum= 9 , 0 
Range 4 , 0 

1,02151 

Stnd . skewness 
Stnd. kurtos i s 

- 0 , 53397 
- 0 , 323593 

The StatAdvisor 

This table shows summary statistics for Orthopedie. It includes 
measu r es of central tendency , measures of variability , and measures of 
shape. Of particular interest here are the standardized skewness and 
standardized kurtosis , which can be used to determine whether the 
sample comes from a normal distribution. Va l ues of these statistics 
outside the range of - 2 to +2 i ndi cate significant departures from 
normality , which would tend to invalidate any statistical test 
regarding the standard deviation . In this case , the standardized 
skewness value is within the range expected for data from a normal 
distribution . The standardized kurtosis value is within the range 
expected for data from a normal distribu tion. 

Box-and-Whisker Plot 

6 7 8 9 

Wachttijd orthopedie in weken 
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Bijlage 3.lOh Wachttijd specialisme plastische chirurgie 

Summary Statistics for Plastische Chirurgie 

Count = 24 
Average= 13,25 
Median= 14 , 0 
Variance= 4 , 1087 
Standard dev i ation 
Minimum= 9 , 0 
Maximum= 18,0 
Range 9 , 0 

2,02699 

Stnd. skewness 
Stnd . kurtosis 

0 ,0768845 
0 , 918957 

The StatAdvisor 

This table shows summary statistics for Plastische Chirurgie . It 
includes measures of central tendency , measures of variability , and 
measures of shape. Of particular inte res t here are the standardized 
skewness and standardized kurtosis, which can be used to determine 
whether the sample comes from a normal distribution . Values of these 
statistics outside the range of - 2 to +2 indicate significant 
departures from normality , which would tend to invalidate any 
statistical test regarding the standard deviation. In this case , the 
standardized skewness value is within the range expected for data from 
a normal distribution. The standardized kurtosis value i s within the 
range expected for data from a normal distribution . 

Box-and-Whisker Plot 
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Wachttijd plastische chirurgie in weken 
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Bij lage 3 .1 Oi W achttijd van specialisme urologie 

Surrunary Statistics for Urologie 

Count = 24 
Average= 5 , 41 667 
Median= 5 , 0 
Variance= 1 , 03623 
Standard deviation 
Minimum= 4, 0 
Maximum= 8 , 0 
Range 4 , 0 

1 , 0 1 795 

Stnd. skewness 1 , 30 1 49 
Stnd. kurtosis 0 , 473622 

The StatAdvisor 

This table shows surrunary statistics for Urologie . It includes 
measures of central tendency , measures of variability , and measures of 
shape . Of particular interest here are the standardized skewness and 
standardized kurtosis , which can be used to determine whether the 
sample comes from a normal distribution . Values of these statistics 
outside the range of - 2 to +2 indicate s i gnificant departures from 
normality , which wou l d tend to invalidate any statis t ical tes t 
r egarding the standard deviation . In this case , the standardized 
skewness value is within the range e x pected for data from a no r ma l 
distribut i on. The standardized kurtosis value i s within the range 
e xpected for data from a normal d i str i bution. 

Box-and-Whisker Plot 
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Wachttijd urologie in weken 
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Bijlage 3.11 Benodigde ICU en MCU bedden 

Het aantal benodigde ICU en MCU bedden van de maanden oktober 2005, november 2005, 
december 2005 enjanuari 2006. 

ITotaal aantal ICU en MCU 219,ool Bed den 

Maand ICU MCU 

Totaal aantal ICU 40 Oktober 9 41 

Gemiddeld aantal ICU per werkdag 0,47 November 9 45 

Standaard deviatie ICU 0,715 December 11 40 

Standaard deviatie ICU percentage 154% Januari 11 53 

Variantie ICU 0,511 Gemiddeld 10 44,75 

Totaal aantal MCU 179 Bedden 
Gemiddeld aantal MCU per werdag 2,08 Maand ICU MCU 

Standaard deviatie MCU 1,304 Week 1 0 7 

Standaard deviatie MCU percentage 63% Week2 3 10 
Variantie MCU 1,699 Week3 2 11 

Week4 3 12 

Week5 2 5 

Week6 3 13 

Week7 3 11 

Week8 2 10 

Week9 1 13 

Week 10 4 6 

Week 11 2 10 

Week 12 3 8 

Week 13 1 10 

Week 14 1 10 

Week 15 3 13 

Week 16 1 13 
Week 17 5 12 

Gemiddelde 2,29 10,24 

Standaard deviatie 1,26 2,49 
Pere. St. deviatie 55% 24% 

Bron: Selectie uit het systeem OPERA. 
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Bijlage 3.12 Prestatie-indicatoren 

Deze prestatie-indicatoren zijn in het afstudeerproject van Nelleke Pullen opgesteld. Zij is 
afgestudeerd voor de studie Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Door 
middel van een telefonisch interview met Arjan van Room zijn de prestatie-indicatoren 
verkregen. Haar afstudeerverslag was ten tijde van het interview nog niet publiek gemaakt. 

• Percentage gesloten operatiekamers (operatiekamers die wel geschikt zijn voor gebruik, 
maar niet worden gebruikt); 

• Afwezigheid informatie van de patient (ontbrekende informatie die vooraf nodig is tijdens 
het plannen van het operatieprogramma, aangeleverd) 

• Aantal wijzigingen in programma 
• Benuttingpercentage van de toegewezen tijd 
• IGZ Inspectie voor de volksgezondheidszorg 
• Geannuleerde zittingen 
• Afwijking van de planning zittingtijd 
• Frequentie en percentage uitloop 
• Percentage onbenutte tij d 
• Percentage incomplete set instrumenten 
• Kosten van een uur OK (uitgedeelde) tijd (totale kosten delen door de uitgedeeld tijd). 
• Gemiddelde wachttijd semi-spoed patient (moment duidelijk van opereren, tijd tussen 

aanmelden en opereren). 
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Bijlage 3.13 Bezettingsgraad per dag en week 

Bijlage 3.13a Bezettingsgraad per dag en week totaal 

Bezettin2sgraad per week 
Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Totaal 

36 90,7% 100,4% 94,6% 97,9% 99,4% 96,6% 

37 100,8% 81,7% 100,0% 97,0% 91,9% 93,8% 

38 98,5% 99,2% 94,4% 98,5% 79,6% 93,9% 

39 86,0% 86,4% 85,3% 94,5% 88,0% 88,0% 

40 92,8% 87,9% 76,1% 87,8% 99,0% 88,1% 

41 91,9% 95,4% 96,8% 96,1% 99,1% 95,8% 

42 88,5% 105,9% 92,4% 101,3% 98,7% 97,2% 

43 91,3% 96,4% 92,4% 88,5% 103,4% 94,2% 

44 94,3% 97,1% 90,0% 87,3% 97,1% 93,2% 

Bron: Selectie uit het systeem OPERA. 

Bijlage 3.13b Bezettingsgraden van specialismen per dag en week 

Bij het specialisme plastische chirurgie zijn de patienten van de Bergland Kliniek niet 
meegenomen. Deze ingrepen vonden plaats de weken 40, 41, 42 en 43. De werkelijke 
bezettingsgraden zullen in deze weken hoger uitvallen. 
Anesthesiologie 

Bezettingsgraad 

Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Totaal 

36 79,4% 80,0% 79,7% 

37 102,8% 126,7% 114,7% 

38 149,4% 116,1 % 132,8% 
39 48,9% 92,2% 70,6% 
40 72,8% 95,0% 83,9% 
41 82,8% 58,3% 70,6% 
42 

43 87,2% 87,2% 
44 83,3% 100,6% 91,9% 

Chirurgie 
Bezettingsgraad 

Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Totaal 

36 97,9% 115,4% 108,4% 98,1% 107,0% 104,7% 

37 119,2% 92,2% 140,3% 111,6% 117,1 % 115,6% 

38 102,6% 126,3% 87,6% 94,9% 74,6% 96,0% 
39 95,0% 77,7% 97,5% 100,5% 96,8% 93,6% 

40 112,4% 124,0% 94,2% 92,5% 86,9% 101,8% 
41 104,2% 115,6% 102,7% 116,7% 102,4% 108,3% 
42 81,9% 147,1 % 117,7% 121,4% 115,8% 113,4% 
43 100,9% 105,6% 90,2% 84,7% 115,0% 97,4% 
44 96,1% 107,7% 93,7% 84,7% 126,4% 102,1 % 
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Gynaecologie 
Bezettingsgraad 

Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Totaal 

36 58,9% 92,9% 72,9% 100,0% 101 ,5% 87,8% 

37 97,9% 56,1% 97,5% 94,4% 17,7% 69,5% 

38 127,3% 93,5% 89,8% 103,5% 

39 77,5% 113,3% 95,8% 96,5% 95,8% 

40 96,3% 93,1% 57,5% 80,8% 92,1% 82,8% 

41 100,4% 102,3% 90,4% 75,6% 114,4% 99,6% 
42 119,2% 112,3% 115,7% 
43 125,6% 107,5% 85,2% 83,5% 102,1 % 99,8% 
44 88,5% 102,1% 99,6% 54,8% 84,4% 88,9% 

KNO 
Bezettingsgraad 

Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Totaal 

36 87,5% 90,0% 101,2% 92,9% 

37 87,1% 67,5% 92,5% 82,4% 
38 94,4% 104,0% 0,0% 66,1% 

39 96,7% 57,9% 89,0% 81,2% 
40 92,7% 77,7% 85,2% 
41 91,5% 52,9% 86,9% 74,6% 
42 95,8% 92,3% 54,4% 85,4% 
43 95,2% 83,7% 91,2% 90,1% 
44 95,8% 93,1% 94,6% 192,6% 110,0% 

Kaakchirurgie 
Bezettingsgraad 

Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Totaal 

36 102,5% 100,0% 102,1 % 93,0% 100,2% 
37 95,6% 87,0% 95,2% 99,0% 95,1% 
38 90,8% 98,1% 99,8% 96,2% 
39 87,7% 0,0% 103,3% 63,7% 
40 101 ,0% 101 ,0% 89,4% 99,2% 
41 29,8% 87,3% 100,0% 72,4% 
42 81,9% 88,9% 99,6% 90,3% 
43 88,3% 100,0% 88,7% 90,4% 
44 79,0% 98,1% 88,5% 
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N eurochirurgie 
Bezettingsgraad 

Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Totaal 

36 93,0% 141,5% 113,1 % 112,5% 97,2% 111,6% 
37 107,8% 92,1% 71,9% 100,2% 125,3% 102,5% 

38 101,8% 105,6% 104,3% 100,1 % 106,8% 103,7% 
39 74,4% 116,1 % 125,8% 98,8% 89,3% 100,2% 
40 96,1% 104,0% 109,1 % 87,9% 126,8% 104,7% 

41 118,7% 93,3% 111,6% 100,3% 96,1% 104,1 % 

42 108,0% 115,2% 145,6% 108,8% 107,6% 114,6% 
43 100,8% 100,0% 105,4% 119,4% 112,5% 107,2% 
44 95,5% 101 ,6% 80,7% 73,7% 68,3% 82,3% 

Oogheelkunde 
Bezettingsgraad 

Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Totaal 

36 76,3% 82,7% 79,6% 70,2% 77,0% 
37 20,2% 87,5% 53,9% 
38 78,9% 58,3% 84,8% 91,2% 82,1% 
39 75,2% 89,4% 79,3% 91,9% 85,8% 
40 77,4% 86,0% 73,3% 87,3% 82,6% 
41 76,0% 92,6% 87,7% 84,2% 
42 91,5% 40,0% 57,0% 65,7% 
43 101 ,9% 72,3% 67,8% 81,7% 79,3% 
44 74,8% 84,2% 77,0% 79,0% 79,5% 

Orthopedie 
Bezettingsgraad 

Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Totaal 

36 80,8% 49,5% 83,2% 70,4% 
37 98,0% 96,4% 109,7% 84,8% 64,1% 91,1% 
38 99,9% 69,8% 96,4% 91,1% 67,7% 83,9% 
39 81,1% 100,0% 68,9% 72,3% 73,7% 78,7% 

40 91,9% 47,3% 46,6% 67,2% 87,6% 65,1% 
41 73 ,3% 86,7% 90,2% 82,1% 83,6% 
42 82,3% 104,7% 64,1% 97,2% 81,1% 84,6% 
43 90,9% 88,1% 88,2% 66,6% 102,8% 87,8% 
44 97,7% 89,7% 87,3% 101,1 % 98,7% 94,6% 
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Plastische chirurgie 
Bezettingsgraad 

Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Totaal 

36 100,0% 100,0% 124,4% 94,9% 101,0% 102,5% 

37 101,0% 100,6% 63,3% 90,4% 87,4% 89,0% 

38 100,2% 101,0% 107,4% 120,0% 107,2% 

39 68,7% 85,0% 97,1% 94,0% 88,4% 

40 26,9% 68,7% 50,2% 98,2% 99,4% 73,6% 
41 85,2% 99,2% 100,2% 83,1% 110,4% 91,9% 

42 52,1% 0,0% 82,1% 87,7% 68,9% 
43 29,0% 99,4% 99,0% 89,8% 100,8% 83,6% 

44 94,4% 100,8% 100,8% 101,0% 49,2% 89,2% 

Urologie 
Bezettingsgraad 

Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Totaal 

36 93,0% 74,0% 96,0% 88,7% 85,7% 

37 58,1% 98,1% 74,8% 95,4% 86,9% 83,6% 

38 48,9% 84,4% 86,5% 77,5% 77,4% 

39 100,7% 51,7% 86,9% 87,2% 77,6% 

40 47,3% 84,4% 93,7% 75,1% 

41 90,7% 95,4% 95,0% 106,0% 97,5% 

42 76,2% 81,9% 79,1% 
43 83,3% 90,8% 100,2% 84,8% 79,4% 88,0% 
44 95,9% 89,0% 100,2% 113,5% 100,1 % 

Bron: Selectie uit het systeem OPERA. 
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Bijlage 3.14 Benutting capaciteit per specialisme 

Sessiebezetting per specialisme 
Neurochir-ur-gie heeft een sessiebezetting van 91 % 

100,0 

# 75,0 

O> 
c: 
B so.o 
QI 

·~ 25,0 

~ 

0,0 

• Gelnlddelde aantoopv ~stAnd 
• G&n'ltddelde uitloop.,t ljSlllnd 
0 Gelnlddelde w.sseltiid 
Den. 01<-tiJ<! 
• Gemlddelde uitloop 

1,3 0, 3 

10, l 9,9 

Sessie- G'IJIH

bezetting 

o, .. 0,2 ... 
8,7 • 

was: 770/o 830/o 610/o 840/o 

0, 1 

~ 
10,9 

l , 1 -8,7 

810/o 92.0/o 890/o 

2.2 0,6 

6,5 

800/o 910/o 

27 
Bron: Benchma OK, St. EliAbem Ziekenhuis, r.g i~tie van 14 nov.mber tot en met 11 december 200:5 

Bron: presentatie Plexus (2006). 
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Bijlage 3.15 Wisseltijden per specialisme 

Wisseltijd per specialisme 
' De wisseltijd is verkort: gemiddelde 10 min (1Nas: 11 n in ) 

mediaan 7 min ( ·~vas: 8 n in) 
Aantal wisseli ge va pa ient 

Pl~'sche chinirgie - n-a4 0108 

Kl'«) - nato OIOS 

J<»k -Nrgie - nll947 Olll 

Neu rochi rurg ie - 01 0 

Un>logie - ..... 0 
I 

Ortnopedie ..J - GaOI 

Oogheetkunde - n• 137 Ch03 

Heellcunde - ... 
Gyrlllol!CClogie - n•77 OIOJ' 

0:00 0:03 0:06 0:10 

Wisseltijd (mediaan) per patient 29 
Elnln: Bench ma oc OK, St. EliAH!h Ziekennuis, r119istn1ti• van 14 november tot en m« 11 december 2005 

Bron: presentatie Plexus (2006) . 
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Bijlage 3.16 C-boog 

Gegevens over de C-boog van de maand november 2005 

Gebruik in aantal minuten 7487,00 Datum Aantal minuten Verrichtingen 
Aantal verrichtingen met C-boog 136,00 Totaal per dag 

Gem. aantal verrichtingen per dag 6,18 1-11-05 603 11 
Gem. duur per verrichting 54,65 2-11-05 451 8 
Standaardeviatie per verrichting 62,18 3-11-05 337 3 

4-11-05 678 12 
Gem. duur per dag 340,32 7-11-05 315 4 
Standaarddeviatie per dag 212,83 8-11-05 159 9 

9-11-05 518 4 

Aantal minuten beschikbaar 31680 10-11-05 229 3 
Bezettingsgraad C-boog 23 ,63% 11-11-05 44 5 

14-11-05 236 3 
15-11-05 799 17 
16-11-05 543 9 
17-11-05 218 3 
18-11-05 358 7 
21-11-05 0 0 
22-11-05 369 11 
23-11-05 359 5 
24-11-05 118 2 
25-11-05 199 2 
28-11-05 86 2 
29-11-05 285 8 
30-11-05 583 8 

GEM 6,181818182 
STD 4, 182006395 

Bron: Selectie uit het systeem OPERA. 
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Bijlage 3.17 Onderbrekingen 

Bij lage 3 .1 7 a Onderbrekingen Plexus 

Onderbrekingen 
Een kwart van de sessie wordt onderbroken 

Aa tat sessies met onderbreki g ( • 58 sessies; otaal aantal reg liere sessies: : 43) 

Anesthesioloog 

Bron: Be1'Chmafi< OK. St. Elisallfth Ziekef'huis, regis:ratie va 14 november mt en met 11 december 2005 

Redenen onderbrekingen 
St . El isabeth Zlekenhuis 

Aantal geregistreerde sessies met onderbreking 58 

• Anesthesiologie 6 
- Wachten tot blok goed zat, PPO niet in orde, .. . 

• Anesthesioloog 
- Weggeroepen, wachten op 

• Specialist weggeroepen 
- Weggeroepen, overleg met internis , te laat, ... 

• Logistiek 
- Patient gerelateerd 

- Overigt 

10 

10 

32 
21 

11 

Bron: Be<lchmarl< OK, St. Elisabfth Zi.Kerth is, regisntie v. 14 novemw mt en met 11 december 2005 
1 Oe overige redenen zjn te divers om hier te vermelden 

Bron: presentatie Plexus (2006) 
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Bijlage 3.17b Onderbrekingen 

Deze onderbrekingen zijn gelnventariseerd aan de hand van interviews en de lijst met 
onderbrekingen die bij gehouden wordt door het management van de operatiekameraf deling. 
Hierbij zijn opmerkingen over het te laat komen van de anesthesist en de specialist niet altijd 
meegenomen. Dit omdat deze vertragingen vaak verwaarloosbaar klein waren. W el zijn de 
vertragingen meegenomen die door een verkeerde planning of afstemming veroorzaakt 
werden. 

Oorzaak 

Afstemming met andere capaciteiten 
Anesthesiologie 
Anesthesist 
Verpleegafdeling/Patientenvervoer 
Patient 
Planning/voorbereiding specialismen 
Operatieprogramma 
Onbekende uitval 

Totaal 

• Afstemming met andere 
capaciteiten 

• Anesthesiologie 

o Anesthesist 

o Verpleegafdeling/Patiente 
n\el'\Oer 

•Patient 

o Planning/\Oorbereiding 
specialismen 

• Operatieprogramma 

o Onbekende uitval 

Aantal Percentage 

5 6% 
16 20% 
14 17% 
10 12% 
4 5% 

26 32% 

6 7% 
1 1% 

82 100% 

12% 5% 

32% 
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Bijlage 3.18 Geannuleerde ingrepen 

Geannuleerde ingrepen van 2005 

Maand Aantal Omschri.iving annulerin!! Pere. 

Januari 44 Capaciteit operatieafdeling 0,2% 

Februari 45 Geen plaats LC., M.C. 0,4% 

Maart 42 P.P.O niet goed - 9,3% 
April 37 P.P.O niet goed uitgevoerd 2,2% 

Mei 37 Patient NIET nuchter 1,1% 

Juni 32 Patient komt niet opdagen 6,0% 

Juli 29 Patient medicatie 0,2% 

Augustus 35 Patient stollingsstoomissen 0,4% 

September 45 Patient zegt af, reden onbekend 10,2% 

Oktober 27 Patient ziek 21,9% 

November 39 Specialist, specialisme 11,3% 
December 41 Anesthesist, anesthesie 0,2% 

Suboptimale indicatiestelling 0,7% 

Totaal 453 Uitloop operatieprogramma 1,8% 

Uitloop operatieprogramma, door spoed 1,3% 

Gemiddeld 37,75 Operatieoro~ - te vol gepland 8,8% 
Standaard deviatie 6,09 Overigen, onbekend 24,1% 

Totaal aantal geplande ingrepen 13971 Totaal 100,00% 

Percentage geannuleerd 3,24% 

Totaal aantal werkdagen 256 
Gem. aantal annuleringen per dag 1,77 

Bron: Selectie uit het systeem OPERA. 
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Bijlage 5.1 Grondschema 

Schema 2006 A MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 
Per 1-08-2006 VM NM VM NM VM NM VM NM VM NM 

Chirurgie 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

Lie of JV. Lie of JV. van Overbeeke van 0 verbeeke de Nie de Nie Lie Lie Beute Beute 
N eurochirurgie Mayer Mayer Verhagen Verhagen Lie Lie Beute Beute van O verbeeke van Overbeeke 

Verhagen Assistent Mayer Verheul Verheul 

Plast.Chirurgie PC PC Darnen Darnen van Nimmen van Nimm e n Darnen Darnen van Nimmen van Nimmen 
even week PC PC Bae rt Baert 

Kaakchirurgie I I I I I I 

G yn . (even) Reuwer Bots Verves! Verves! Franx Franx Fiedeldeij Oirschot Vo s Vos 

G vn . (on even) Reuwer Bots Verves! Verves! Boekkooi Boekkooi Oirschot Fiedeldeii Vos Vos 

K .N .O. Vijverberg Vijverberg Godthelp Godthelp Kropveld Kropveld I I 

OGH (even) Lardenoije Veraart Tukkers van Goo! Tukkers van Goo! 

OGH (oneven) Lardenoiie Veraart Tukkers Veraart Tukkers van Goo I 
Urologie (even) van Roijen Kil Kil Schroeder Schroeder Montagne Montagne van Roijen van Roijen 

Urologie (oneven) van Roiien Kil Kil Schroeder Schroeder Montagne Montagne Montagne van Roiien 
Ortho.(even) Caron Caron Bonnet Bonnet Go sens Go sens Bonnet De Waal M . deWaalM . 

Go sens Go sens Diekerhof Diekerhof Bonnet de Waal M . Caron Diekerhof Diekerhof 
vd Brand A ssistent vd Brand vd Brand 

Ortho .(oneven) Caron Caron Bonnet Bonnet Diekerhof Go sens Bonnet Caron Caron 
Go sens Go sens deWaalM . de Waal M. de Waal M . de Waal M. vd Brand Diekerhof Diekerhof 

vd Brand Assis tent vd Brand vd. Brand 

Aantal O.K . 's 13 12 13 13 13 13 14 12 13 13 
Acute kamer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Pijnpat. 1 1 
Embolisatie 1 1 
AantaJ A. Joe. 14 14 14 15 14 14 15 14 14 15 
Max A. Joe. 13 11 + em bolisatie 13 14 13 13 13 11 + embolisatie 13 14 

Bron: St. Elisabeth Ziekenhuis, afdeling Operatiekamers 
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Bijlage 5.2 Weekschema 

WEE K M AAN DAG DINSDAG WO ENSD AG DO N DERD AG VRIJD A G 
2006 

Chirurgie 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

N eurochirurgie 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 

P las t.C hirurgie I v. N I v.N ID + JM I D + I M I v.N I v.N ID + 18 ID + 18 I v.N I v.N 

Kaa kchi ru rg ie I I I I I I 

Gynaeco log ie I I I I I I I I I I 

K.N .O . I I I I I I I I 

Oogheelkunde I I I I I I 

Uro logie I I I I I I I I I 

Orthopaed ie 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Aantal O.K. ' s 13 12 13 13 13 13 14 12 13 13 
Acute kam er 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Piin pat. 1 1 
Em bo lisatie 1 1 
Aantal An est. 14 14 14 15 14 14 15 14 14 15 
locaties 

AFW EZIG: 

Bron: St. Elisabeth Ziekenhuis, afdeling Operatiekamers 
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Bijlage 5.3 Vraag 

Bij lage 5.3a Vraag vergeleken met aanbod per maand 

Vraag in 2005 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

maand 

Bron: Selectie uit het systeem WACHTLIJST 

Toegewezen capaciteit per maand in 2005 

2500 

c: 2000 
Q) ... 
:l 1500 
Q) .. 
ns 1000 ... 
Q) 
Q.. 
0 500 

0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Maand 

1-+-Toegewezen capaciteit per maand --- Gemiddelde I 

Bron: Selectie uit het systeem OPERA 
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Bijlage 5.3 b Vraag per week 

In deze bijlage is de totale vraag voor de snijdende specialismen weergegeven. In deze grafiek is het aantal patienten dat op de wachtlijst is gezet 
weergegeven ten opzichte van de tijd. Deze grafiek zou ook per specialisme gemaakt kunnen worden. 

... 
tn 

Totale vraag per week 

'.!' 300 -1-1~---:;:--1ft1~-r:-=--\fr-11~r-1r--.:::-::1r-~~~~~~-:---y-~-f~~~-f-\~-i 
.c: 
~ 260 -1-++-_;,_~J---1..,._-ll--+-'lk+--4,.W.."*"',..,........__,_~--IF'--l~...-~~_,_~_......--~~_,_~~__::'--...,.~ 

~ 
Q, 220 -H+~~-z-~-=-~~~~-+"""""---W~~~~-=---+-~~~~~~----j._~~~~--lf--l 
0 

s 180 
c 
: 140 -.--~~~~~~~~~~~--,._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

100 I I 

0 co O'> 
....... ....... ....... 

Bron: Selectie uit het systeem WACHTLIJST 

N 
N 

LO 
N 

ro 
N 

....... 
(") 

weeknummer 
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Bijlage 5.4 Schema procedure herontwerpmodel 
Specialisme Beoordelingscriteria afgelopen 6 maanden afgelopen maand Reduceren 
Chirurgie Bezettingsgraad 

Leegstand 
Vraagontikkeling 

Gynaecologie Bezettin2S21'aad 
Leegstand 
Vraagontikkeling 

KNO Bezettingsgraad 

Leegstand 
V raagontikkel ing 

Kaak.chirurgie Bezettin2S21'aad 

Leegstand 
Vraagontikkeling 

Neurochirurgie Bezettingsgraad 

Leegstand 
Vraagontikkeling 

Oogheelkwlde Bezettin2S21'aad 
Leegstand 

Vraa2ontikkelin2 
Orthopedie Bezettingsgraad 

Leegstand 
Vraagontikkeling 

Plastische chirurgie Bezettin2S21'aad 
Lee2Stand 

- - Vraagontikkeling -·- - -
Urologie Bezettingsgraad 

Leegstand 
Vraagontikkeling 
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Bijlage 5. 5 Fictieve berekening procedure 
Bijlage 5.5 a Weekschema's 
Op deze weekschema's is de beschikbaarheid van de capaciteit gei"nventariseerd. 

WEEK A MAANDAG DINSDAG WOENSDAG 
2006 

Chirurgie 3 3 3 2 3 3 

N eurochirurg ie 2 3 2 3 2 2 

Plast.Chirurgie I v. N I v.N ID + JM ID + JM I v.N I v.N 

Kaakchirurgie I I I I 

Gynaecologie I I I I I I 

K .N .O. I I I I I I 

Oogheelkunde I I I I 

Urologie I I I I I 

Orthopaedic 2 2 2 2 2 3 

Aantal O.K. 's 13 12 13 13 13 13 

Acute kamer 1 1 1 1 1 1 
Piinpat. 1 
Embolisatie 1 
Aantal Anest. 13 13 13 13 13 13 
locaties 

AFWEZIG: 
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3 3 3 3 

2 3 3 3 

ID+ IB ID + IB I v.N I v.N 

I I 

I I I I 

I I 

I I 

I I I I 

3 3 3 

14 12 13 13 

1 1 1 1 
1 

1 
13 13 13 13 



WEEK B MAANDAG DINSDAG WO E NSO AG DOND E RO AG VRIJDAG 
2006 

Chirurgie 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

N eurochirurgie 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 

Plas t. Chirurgie I v. N I v.N ID + JM ID + JM I v.N 1 v.N I 9 + IB I 9 + IB 1 v. N 1 v.N 

Kaakchirurg ie 1 1 I 1 I 1 

Gynaecologie I 1 1 I I 1 1 1 I 1 

K .N.O. 1 1 I I I I 1 1 

Oogheelkunde I 1 I I 1 1 

Uro logie 1 1 I 1 1 1 I 1 1 

Orthopaedie 2 2 2 2 ;!. J. 3 3 3 

Aantal O .K . ' s 13 12 13 13 13 13 14 12 13 13 
Acute kamer 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 
Pijnpat. I 1 
Emboli satie 1 I 

Aantal Anest. 11 11 13 13 13 13 13 13 13 13 
locaties 

AFW E ZIG: 
Geen Ortho~edie o~ woensdag 
Geen Plastische chirurgie o~ donderdag 

55 



WEEK C MAANDAG DIN SD AG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 
2006 

Chirurgie J wordt I J wordt I 3 2 3 3 3 3 3 3 

Neurochirurgie 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 

Plast.Chirurgie Iv. N I v.N ID + IM ID + IM I v.N I v.N ID + 1B ID + 1B I v.N I v.N 

Kaakchirurgie I I 1 I I I 

Gynaecologie I I I I I I I I I I 

K.N.O. 1 I I I I I I I 

Oogheelkunde 1 I I I I I 

Urologie I I I I I I I I I 

Orthopaedie 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Aantal O.K. 's 13 12 13 13 13 13 14 12 13 13 

Acute kamer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Pijnpat. 1 1 
Embolisatie 1 1 
Aantal Anest. 13 13 13 13 13 13 11 11 11 9 
locaties 

AFWEZIG: 
Maandag 1 chirurg 
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WEEK D MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 
2006 

Chirurgie 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

Neurochirurgie 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 

Plast. Chirurgie Iv. N I v.N ID + IM ID + IM I v.N I v.N ID + 1B ID + 1B I v.N I v.N 

Kaakchirurgie I I I I I I 

Gynaecologie I I I I I I I I I I 

K.N.O. I I I I I I I I 

Oogheelkunde I I 1 I I I 

Urologie I I I I I I 1 1 I 

Orthopaedie 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Aantal O.K. 's 13 12 13 13 13 13 14 12 13 13 
Acute kamer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Pijnpat. 1 1 
Embolisatie 1 1 
Aantal Anest. 13 13 13 13 13 11 13 13 13 11 
locaties 

AFWEZIG: 
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Bijlage 5.5 b Prestaties specialismen 

Specialisme Beoordelingcriteria afgelopen 6 maanden afgelopen maand Reduceren 
Chirurgie Bezettingsgraad 97% 98% 

Leegstand 5 1 
Vraagontikkeling dalend stii!!end 

Gynaecologie Bezettina"°""'"t'I 85% 87% 
T---+ .. -d 6 1 
Vraagontikkeling stiie:end stiie:end 

KNO Bezettingsgraad 84% 80% 
Leegstand 7 2 
Vraagontikkeling dalend gelijk 

Kaakchirurgie Bezettingse:raad 91% 81% 
Lee2Stand 8 3 
Vraagontikkeling - gelijk dalend 

Neurochirurgie Bezettingsgraad 96% 99% 
Leegstand 3 0 
Vraagontikkeling gelijk stijgend 

Oogheelkunde Bezettin""',....,"'A 78% 76% 
IT ....,.....,..,d 4 1 
Vraagontikkeling gelijk gelijk 

Orthopedie Bezettingsgraad 91% 96% 
Leegstand 2 0 
Vraagontikkeling gelijk stijgend 

Plastische chirurgie Bezettin""',....,"'A 95% - - 92% 
IT ....,.....,..,d 3 - 1 
Vraagontikkeling dalend gelijk 

Urologie Bezettingsgraad 85% 88% 
Leegstand 10 3 
Vraagontikkeling dalend dalend 
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Bijlage 5.5 c Capaciteit van specialismen 

Hieronder staat de capaciteit weergegeven waar de specialismen per week recht op hebben volgens het 
grondschema. 

Chirurgie: 
Gynaecologie: 
KNO: 
Kaakchirurgie: 
Neurochirurgie: 
Oogheelkunde: 
Orthopedie: 
Plastische chirurgie: 
Urologie: 

116,5 uren 
40 uren 
32 uren 
24 uren 
97 uren 
25 uren 
88,5 uren 
56 uren 
36,5 uren 

Over weken A. B, C en D moet in totaal 11 % gereduceerd worden. Hoeveel er per specialisme gereduceerd moet 
worden is hieronder weergegeven: 

Chirurgie: 116,5 x4= 466 uren reduceren 51 uren 
Gynaecologie: 40 x4= 160 uren reduceren 18 uren 
KNO: 32x4= 128 uren reduceren met minstens 14 uren 
Kaakchirurgie: 24x4= 96 uren reduceren met minstens 11 uren 
N eurochirurgie: 97 x4= 388 uren niet reduceren 
Oogheelkunde: 25 x4= 100 uren reduceren met minstens 11 uren 
Orthopedie: 88,5x4= 354 uren niet reduceren 
Plastische chirurgie: 56x4= 224 uren reduceren 25 uren 
Urologie: 36,5x4= 146 uren reduceren met minstens 16 uren 
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Bijlage 5.5 d Reduceren capaciteit 
Op deze weekschema's is de reductie van de capaciteit weergegeven. 

WEEK A MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 
2006 

Chirurgie J wordt 2 J wordt 2 3 2 3 3 J wordt 2 J wordt 2 3 3 

Neurochirurgie 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 

Plast. Chirurgie Iv. N I v.N ID + IM ID + lM 1 v.N 1 v.N 1 D + lB 1 D + lB -1---v.,N WO rd t 0 -1---v.,N word t 0 

Kaakchirurgie 1 1 1 1 + wordt 0 + wordt 0 

Gynaecologie 1 1 1 1 + wordt 0 + wordt 0 1 1 1 1 

K.N.O. 1 + wordt 0 1 1 1 1 1 1 

Oogheelkunde l 1 1 1 1 1 

Urologie 1 + wordt 0 + wordt 0 l 1 1 1 1 l 

Orthopaedie 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Aantal O.K. 's 13 12 13 13 13 13 14 12 13 13 

Acute kamer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Pijnpat. 1 1 
Embolisatie 1 1 
Aantal Anest. 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
locaties 

AFWEZIG: 
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WEEK B MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 
2006 

Chirurgie ~ wordt 2 ~ wordt 2 3 2 3 3 3 3 3 3 

Neurochirurgie 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 

Plast. Chirurgie I v. N -1--¥,.N wordt 0 ID + IM ID + IM I v.N I v.N I v.N I v.N 

Kaakchirurgie I I I I I I 

Gynaecologie + wordt 0 + wordt 0 I I I I I 1 I I 

K.N.O. + wordt 0 + wordt 0 I I I 1 I I 

Oogheelkunde 1 + wordt 0 + wordt 0 I I I 

Urologie I I I I I I I + wordt 0 + wordt 0 

Orthopaedie 2 2 2 2 3 3 3 

Aantal O.K. ' s 13 12 13 13 13 13 14 12 13 13 
Acute kamer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Pijnpat. 1 1 
Embolisatie 1 1 
Aantal Anest. 11 11 13 13 13 13 13 13 13 13 
locaties 

AFWEZIG: 
Orthopedie op woensdag 
Plastische chirurgie op donderdag 
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WEEK C MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 
2006 

Chirurgie wordt I wordt I 3 2 3 3 J wordt I J wordt I J wordt 2 J wordt 2 

Neurochirurgie 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 

Plast.Chirurgie Iv. N I v.N ID~ ID~ I v.N I v.N ID+ lB ID + lB 1 v.N +-v:N wordt 0 

Kaakchirurgie 1 I I I -l- wordt 0 -l- wordt 0 

Gynaecologie I 1 I I I 1 1 I I -l- wordt 0 

K.N.O. I 1 1 I 1 I -l- wordt 0 -l-wordt 0 

Oogheelkunde I I 1 I -l- wordt 0 -l- wordt 0 

Urologie I I I -l- wordt 0 -l- wordt 0 I I -l- wordt 0 -l- wordt 0 

Orthopaedie 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Aantal O.K. 's 13 12 13 13 13 13 14 12 13 13 

Acute kamer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Pijnpat. 1 1 
Embolisatie 1 1 
Aantal Anest. 13 13 13 13 13 13 11 11 11 9 
locaties 

AFWEZIG: 
Maandag 1 chirurg 
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WEEK D MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 
2006 

Chirurgie 3 J wordt 2 3 2 3 3 3 3 3 3 

Neurochirurgie 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 

Plast. Chirurgie 1 v. N 1 v.N lD + lM lD+ lM 1 v.N 1 v.N ID + lB 1 D + lB 1 v.N +-v-,N wordt 
0 

Kaakchirurgie 1 1 + wordt 0 + wordt 0 + wordt 0 + wordt 0 

Gynaecologie 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 

K.N.O. 1 + wordt 0 + wordt 0 + wordt 0 1 +wordt 0 1 + wordt 0 

Oogheelkunde + wordt 0 1 1 1 + wordt 0 + wordt 0 

Urologie 1 1 1 1 + wordt 0 1 1 + wordt 0 + wordt 0 

Orthopaedie 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Aantal O.K. 's 13 12 13 13 13 13 14 12 13 13 
Acute kamer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Pijnpat. 1 1 
Embolisatie 1 1 
Aantal Anest. 13 13 13 13 13 11 13 13 13 11 
lo ca ties 

AFWEZIG: 
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