
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Logistieke verbanden
aanpassingen in de logistieke besturing en planning voor de invoering van ZorgDomein in het
Elkerliek ziekenhuis

Verhulst, J.

Award date:
2006

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/07592410-1a34-4f1e-86fb-2b08fbd08567




Tu I e technische universiteit eindhoven 

Logistieke verbanden 
Aanpassingen in de logistieke besturing en planning voor de 

invoering van ZorgDomein in het Elkerliek ziekenhuis 

Joline Verhulst 
Studentnummer: 0537779 

Helmond, 24 februari 2006 

Faculteit Technologie Management 
Technische Universiteit Eindhoven 

1 e begeleider Elkerliek ziekenhuis: mw. drs. K.E. Wiersema 
29 begeleider Elkerliek ziekenhuis: dhr. dr. ir. J.A. Blanjaar 
1° begeleider TU/e: dhr. ir. P. Gosselink 
2° begeleider TU/e: dhr. prof. dr. ir. J.M.H. Vissers 



Tu I e technische universiteit eindhoven 
,.:~,,·.1 

ell<eTli~ftft: ,. s, .. ., .. ,, 'f''r'r:Jr 

Voorwoord 

Dit rapport is de eindrapportage van het afstudeeronderzoek dat ik uitgevoerd heb in het 
kader van mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. 
Het afstudeeronderzoek heeft plaats gevonden in het Elkerliek ziekenhuis van juni 2005 tot 
en met februari 2006. 

'r 

Dit voorwoord wil ik gebruiken om een viertal mensen speciaal te bedanken. Karin Wiersema 
wil ik bedanken voor de goede begeleiding en kritische opmerkingen, waarbij zij ervoor 
zorgde dat ik niet afweek van de opdracht. Dhr. P. Gosselink ben ik dankbaar voor zijn hulp 
bij het modelleren van processen en zijn frisse kijk op logistiek in de gezondheidszorg. Hans 
Blanjaar en Dhr. Vissers wil ik bedanken voor hun opbouwende kritiek en voor het delen van 
hun bedrijfskundige kennis van zorgprocessen. 

Tenslotte wil ik mijn collega's bedanken voor hun hulp en de gezellige tijd. 

Joline Verhulst 
Helmond, februari 2006 

ii 



Tu I e technische universiteit eindhoven 

lnhoudsopgave 

Voorwoord ............................................................................................................................. ii 
Abstract ................................................................................................................................ iv 
Samenvatting ......................................................................................................................... v 
Summary ............................................................................................................................... x 
1. lnleiding .......................................................................................................................... 1 

1 .1. Algemene informatie Elkerliek ziekenhuis ................................................................ 1 
1.2. Achtergrondinformatie ............................................................................................. 2 
1.3. Probleemsituatie ...................................................................................................... 2 
1.4. Projectdefinitie ......................................................................................................... 2 
1 .5. Opbouw rapport ....................................................................................................... 3 

2. Verantwoording onderzoek ............................................................................................. 5 
2.1. Orientatiefase .......................................................................................................... 5 
2.2. Onderzoeks- en oplossingsfase ............................................................................... 5 
2.3. lnvoeringsfase ......................................................................................................... 7 

3. Analyse ........................................................................................................................... 8 
3.1. Nieuwe situatie: verwijzen via ZorgDomein .............................................................. 8 
3.2. Huidige situatie in het kader van ZorgDomein .......................................................... 9 
3.3. Conclusie ............................................................................................................... 14 

4. Herontwerp ................................................................................................................... 17 
4.1. Projectdefinitie herontwerp .................................................................................... 17 
4.2. Logistieke beheersing algemeen ........................................................................... 18 
4.3. Logistieke beheersing bij lnterne Geneeskunde .................................................... 23 

5. Reductie van toegangstijden ......................................................................................... 28 
5.1. Echo ...................................................................................................................... 28 
5.2. Scopie ................................................................................................................... 34 

6. Conclusies en aanbevelingen ....................................................................................... 45 
6.1. lmplementatieplan ................................................................................................. 45 
6.2. Conclusies ............................................................................................................. 48 
6.3. Aanbevelingen ....................................................................................................... 51 

Literatuur ............................................................................................................................. 53 
Begrippenlijst ....................................................................................................................... 55 

Bijlage 1 Organogrammen ................................................................................................... 58 
Bijlage 2 Bepalen toegangstijden ......................................................................................... 61 
Bijlage 3 Theoretisch kader typering huidige situatie ............................................................ 62 
Bijlage 4 Analyse huidige situatie uitgebreid ........................................................................ 65 
Bijlage 5 Toegangstijden poliklinieken en Radiologie ........................................................... 70 
Bijlage 6 Keuze specialisme ................................................................................................ 72 
Bijlage 7 Theorie patientenplanning ..................................................................................... 73 
Bijlage 8 Theorie bepalen van patientengroepen ................................................................. 7 4 
Bijlage 9 Processchema's patientengroepen ....................................................................... 75 
Bijlage 1 O Variatie in de vraag naar echo's .......................................................................... 76 
Bijlage 11 Vraagverdeling echo en scopie ........................................................................... 78 
Bijlage 12 Berekening aantal onderzoeken Behandelcentrum per soort ............................... 83 
Bijlage 13 lmplementatieplan ............................................................................................... 84 

iii 



Tu I e technische universiteit eindhoven 

Abstract 
The Elkerliek Hospital is implementing a new referral method for family doctors, i.e. 
ZorgDomein. This report describes the adaptations in the field of production planning and 
control of processes in the hospital, which are required before ZorgDomein can be 
implemented. A general description of the solution, a detailed solution for the specialties 
Internal Medicine and Radiology and an implementation plan are included. 
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Samenvatting 

Achtergrondinformatie 
De afstudeeropdracht is een onderdeel van de invoering van het systeem ZorgDomein in het 
Elkerliek ziekenhuis. ZorgDomein is de verwijsapplicatie die voortkomt uit de 
Verwijzingsmethodiek ontwikkeld door Plexus Medical Group (www.ZorgDomein.nl). Binnen 
deze methodiek worden zorgtrajecten die patienten doorlopen gestandaardiseerd in de vorm 
van verwijs- (alleen consult), behandel- (verrichting wordt meteen uitgevoerd) en 
combinatieafspraken (diagnostiek en consult). Op basis van deze afspraken tussen 
huisartsen en specialisten kunnen patienten gerichter en beter voorbereid naar het 
ziekenhuis komen. In een verwijsafspraak worden per patientencategorie tussen huisartsen 
en specialisten afspraken vastgelegd met betrekking tot verwijscriteria, de benodigde 
diagnostiek door de huisarts, voorbereiding door de patient, informatie voor de patient en de 
toegangstijden voor de diagnostiek of behandeling in het ziekenhuis. Wanneer de huisarts 
gebruik maakt van een combinatieafspraak worden verschillende standaardonderzoeken in 
een keer gepland, zoveel mogelijk op dezelfde dag. De huisarts verwijst de patient 
elektronisch middels ZorgDomein. Daarbij kan de huisarts kiezen uit verschillende soorten 
afspraken en toegangstijden. 

Probleemsituatie 
In het voorjaar van 2005 heeft het Elkerliek ziekenhuis besloten zich aan te sluiten bij 
ZorgDomein. Deelname houdt echter de nodige veranderingen in voor het ziekenhuis. Voor 
een aantal patientengroepen wordt afgesproken dat in het ziekenhuis een gestroomlijnd 
traject klaar staat. Om dit te realiseren zijn aanpassingen nodig in de logistieke besturing en 
planning van het diagnoseproces. Daarnaast moeten toegangstijden bijgehouden worden. Bij 
zorgverleners heerst de angst dat het doorvoeren van veranderingen ten aanzien van 
bepaalde patientencategorieen (voor patienten met gecombineerde afspraken in "vaste 
trajecten") negatieve effecten kan hebben voor andere patientencategorieen. 

Probleemstelling 
Welke aanpassingen in het proces, de besturing en planning zijn nodig op logistiek gebied 
voordat ZorgDomein in het Elkerliek ziekenhuis kan worden ge"implementeerd? 

Opdrachtformulering 
Het analyseren van de aanpassingen in het besturen en plannen van processen op de 
poliklinieken, functieafdelingen en afdeling Radiologie die nodig zijn voordat ZorgDomein in 
het Elkerliek ziekenhuis ge"implementeerd kan worden. Er moet onderzocht worden hoe de 
processen die volgen uit de verwijs- en behandelafspraken tussen huisarts, specialist en 
ziekenhuis gestroomlijnd kunnen worden. Het betreft hier alle poortspecialismen die gaan 
deelnemen aan ZorgDomein op de poliklinieken, de functieafdelingen, het laboratorium en 
de afdeling Radiologie. Het klinische proces valt buiten de opdracht. 

Verantwoording onderzoek 
Het onderzoeksmodel in figuur 1 is afgeleid van het tienstappenplan van Kempen en Keizer 
(1996). Tijdens de orientatiefase is door middel van interviews en literatuuronderzoek 
(evaluatierapporten van iBMG over de ervaringen met ZorgDomein in deze regio) informatie 
verzameld om de probleemstelling, doelstellingen, opdrachtformulering, eindresultaten en 
randvoorwaarden te kunnen formuleren. 
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Figuur 1 Onderzoeksmodel 

De analyse van de nieuwe situatie en de huidige situatie in het kader van ZorgDomein 
vormen de eerste stappen tijdens de onderzoeks- en oplossingsfase. De analyse van de 
huidige situatie is uitgevoerd aan de hand van het raamwerk van Vissers et al. (2001) en 
bestaat uit een kwalitatief en kwantitatief gedeelte. Voor het kwalitatieve gedeelte is 
informatie verzameld middels verschillende open interviews en door in de praktijk mee te 
kijken. Het kwantitatieve gedeelte van de analyse heeft betrekking op het bepalen van de 
gemiddelde toegangstijden voor de poliklinieken en de gemiddelde toegangstijden voor de 
onderzoeken van Radiologie. De toekomsti e situatie, wanneer ZorgDomein operationeel is, 
is bekeken aan de hand van de evaluatie van ZorgDomein in de regio Eindhoven en 
interviews met projectleiders van ZorgDomein in andere ziekenhuizen. Het herontwerp is tot 
stand gekomen door uit te gaan van de ontwerpcriteria en knelpunten die volgden uit de 
analyse van de nieuwe en huidige situatie. Met behulp van literatuuronderzoek is een model 
voor de logistieke besturing ontworpen. Voor de specialismen lnterne Geneeskunde en 
Radiologie werd een diepteanalyse uitgevoerd. Uit bestaande afspraken in het kader van 
ZorgDomein in de regio is afgeleid welke onderzoeken mogelijk deel uit kunnen maken van 
een combinatieafspraak voor lnterne Geneeskunde. In het Elkerliek ziekenhuis bleken de 
echokamer van de afdeling Radiologie en de lnterne Behandelkamer (voor het maken van 
scopieen en het nemen van puncties) de bottleneckcapaciteiten voor lnterne Geneeskunde. 
De diepteanalyse richt zich op deze capaciteiten. Omdat er geen toestemming was om een 
onderzoek uit te voeren naar de interne logistiek binnen de echokamer van de afdeling 
Radiologie, is slechts gebruik gemaakt van informatie uit interviews met medewerkers. De 
interne logistiek van de lnterne Behandelkamer is onderzocht door mee te kijken op de 
afdeling, te spreken met de medewerkers en tijdmetingen uit te voeren met betrekking tot de 
duur van de onderzoeken. Bovendien is de verdeling van de vraag in kaart gebracht voor 
beide capaciteiten. Na de diepteanalyse zijn met behulp van literatuur tenslotte de 
oplossingsrichtingen uitgewerkt. Een van de oplossingen is het aanpassen van de capaciteit 
van de lnterne Behandelkamer. Met behulp van een Excelmodel is op basis van de 
vraagverdeling en de verhouding tussen de verschillende soorten onderzoeken berekend 
hoeveel plekken voor elk onderzoek op elke locatie in het rooster opgenomen moeten 
worden. Tenslotte is tijdens de invoeringsfase een gedetailleerd logistiek implementatieplan 
opgesteld. 
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Conclusies 
De invoering van ZorgDomein vraagt om een logistiek beheersingsconcept dat aan de 
volgende criteria voldoet: 

• een gestroomlijnd traject tot en met het eerste polikliniekbezoek; 
Dit houdt in dat geen lange wachttijden tussen opeenvolgende stappen mogen bestaan. 
• voldoen aan normtoegangstijden (voor spoed, semi-spoed en regulier); 
Het ziekenhuis moet kunnen voldoen aan de reguliere toegangstijden die in ZorgDomein 
staan, daarnaast (semi-)spoedpatienten tijdig toe kunnen laten en kunnen voldoen aan 
afgesproken toegangstijden voor bepaalde afspraken. Ten aanzien van de reguliere 
toegangstijden stelt het ziekenhuis zelf de normen op. 
• mogelijkheid tot combinatieafspraken; 
Het moet planningstechnisch en organisatorisch mogelijk zijn voor een 
polikliniekmedewerker om een combinatieafspraak te maken bestaande uit een 
functieonderzoek, radiologisch onderzoek en een consult. 
• afstemming van vraag en aanbod; 
Tenslotte is een algemene eis om processen goed te kunnen organiseren dat vraag en 
aanbod op elkaar afgestemd moeten zijn (Vissers en De Vries, 2005). 

Om ZorgDomein juist in te kunnen voeren, moeten de volgende knelpunten aangepakt 
worden. 
Besturing: 

• Logistieke beheersing is gebaseerd op specialismen en afdelingen en op een lager 
niveau op soort verrichting (bijvoorbeeld consult, echografie, MRI) en niet op 
patientengroepen (bijvoorbeeld diabetespatient). Ketenlogistiek gaat uit van 
patientengroepen en komt daardoor in de huidige situatie niet voldoende tot zijn 
recht. 

• Er zijn geen normen vastgesteld voor capaciteitsbenutting en toegangstijden. 
Bovendien ontbreekt managementinformatie over bepaalde indicatoren, waardoor 
daar niet op gestuurd kan worden. 

• Radiologische onderzoeken kennen vaak een langere wachttijd dan de polikliniek, 
waardoor een combinatieafspraak een langere toegangstijd kent dan een reguliere 
verwijzing naar de polikliniek. Bij 10% van de ZorgDomeinafspraken is sprake van 
een combinatieafspraak met een of meer radiologische onderzoeken op afspraak 
(waarvoor dus een wachttijd geldt); dit is ongeveer een derde deel van het totaal 
aantal combinatieafspraken. 

• Toegangstijden van functieafdelingen worden niet geregistreerd, waardoor het 
onduidelijk is welke onderdeel (consult op de polikliniek of onderzoek op de 
functieafdeling) de bottleneck zal vormen voor het maken van een 
combinatieafspraak. 

• De indeling van spreekuren en programma's van onderzoeksafdelingen is gebaseerd 
op historie en houdt geen rekening met seizoensinvloeden. 

• Het plannen van combinatieafspraken door de polikliniekassistente is in de praktijk 
lastig wanneer Radiologie en/of een andere poli of functieafdeling betrokken zijn. Het 
afspraaksysteem werkt voor het maken van combinatieafspraken niet optimaal, 
waardoor de polikliniekassistente handmatig naar mogelijkheden moet zoeken. 
Radiologie hanteert een ander afspraaksysteem, waardoor de polikliniekassistente 
geen afspraken bij Radiologie kan plannen. 

• Er wordt wisselend met de planning van spoedpatienten omgegaan. De ene 
polikliniek werkt met gereserveerde plaatsen, terwijl de andere spoedpatienten 
overboekt. 

lnformatie: 
• De toegangstijden van de deelnemende ziekenhuizen in de regio zijn duidelijk 

zichtbaar voor de huisarts en de patient. Grote verschillen in toegangstijden kunnen 
de keuze van de patient be'invloeden. 

vii 
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De opdrachtformulering voor het herontwerp luidt als volgt: 
Herontwerp, uitgaande van de invoering van ZorgDomein, de logistieke besturing en 
patientenplanning van de verwijsafspraken voor het specialisme lnterne Geneeskunde 
(polikliniek en functieafdeling) en Radiologie, zodanig dat het proces voldoet aan de 
ontwerpcriteria. Hierbij wordt getracht de gevonden knelpunten zoveel mogelijk op te lossen. 

Om te kunnen voldoen aan de genoemde criteria en daarbij de knelpunten te kunnen 
oplossen, wordt het besturingsmodel uit figuur 2 voorgesteld. 

:------------AtsteITimin9-cioornorITito-e9an95ttci------------: 
I I 

---------------------------r---------------------------~ 
I • :-----WEKELIJKSE-CONT-RffLE"i.-o.~~no-rmtoegangstljd ______ : ________ , 

I I I ---------------------------:A---------------------------• I 
I I 
I I 

____ _______________________ L____________________________ ·------~------, 

: Toegangstijd = x weken : : AFWIJKING? : 
I I I 
---------r----------------,-------------------,--------~ -------r------' 

I I I I 
I 
I 
I 

Vraagverdeling Patient: 
: Logistieke Logistieke Logistieke : 

1 
_______ y ______ , beheersing beheersing beheersing ·------1------, 

JAARLIJKS Radiologie Functieafdeling Polikliniek i TIJDELIJKE i 
: VASTSTELLEN: : CAPACITEIT : 
: : ~-----------------t-------------------:----------~ INZETTEN : 
·-------,-------~ ·--------~-----------------~------------------~--------. ~-------------~ 

L------.:\_ __ ~~~~~~~~-~?-~~~!!~~-i:~-~~~~~~~~~-~~~-i:~1-~~---J 
Figuur 2 Besturingsmodel op tactisch niveau (patientenstroombeheersing) 

Om de patient een gestroomlijnd traject aan te kunnen bieden moeten afspraken gemaakt 
worden over de toegestane toegangstijden van alle betrokken afdelingen. Pas wanneer alle 
onderdelen van een combinatieafspraak een redelijke toegangstijd hebben, is de 
combinatieafspraak binnen een redelijke tijd te plannen. Het ziekenhuis en de maatschappen 
moeten de normtoegangstijden vaststellen. Daarnaast moet men op veranderingen in de 
vraag anticiperen door het aanbod aan te passen. In het model is dit geregeld door het 
jaarlijks bijstellen van de logistieke parameters (programma van de onderzoeksafdeling, 
beschikbare capaciteit in termen van verpleegkundigen, specialisten en ruimte) en het 
wekelijks controleren van de toegangstijd. 

In het raamwerk van Vissers et al. (2001) is dit besturingsmodel verder uitgewerkt. Op 
strategisch niveau zou beleid ten aanzien van ketenlogistiek geformuleerd moeten worden. 
Op tactisch niveau vindt per patientengroep de toewijzing van capaciteiten (bijvoorbeeld 
spreekuurcapaciteit en onderzoekscapaciteit) plaats voor de termijn van drie maanden tot 
een jaar op basis van de vraagverdeling. Op operationeel niveau zijn twee veranderingen 
nodig. De eerste is de overstap naar een twee fasen planning, waarbij de 
polikliniekassistente een aantal plekken rechtstreeks bij Radiologie in kan plannen. De 
tweede verandering is de invoering van een gefaseerde planning, waarbij op basis van de 
vraagverdeling een bepaald aantal spoed en semi-spoedplekken in het rooster opgenomen 
wordt, dat gefaseerd vrijgegeven wordt. 
Tenslotte wordt een regelmechanisme voorgesteld waarbij op basis van de toegangstijd, 
capaciteitsbenutting en vraag bijgestuurd wordt. 
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Het voorstel is om voor lnterne Geneeskunde op basis van overeenkomsten in het proces 
twee patientengroepen te onderscheiden: diabetespatienten en overige patienten. Er 
bestaan grote verschillen in toegangstijden voor een consult (2,5 weken) en een scopie (4 
weken) en echo (5,5 weken). Op deze manier kent een combinatieafspraak een lange 
toegangtijd. Het is een vereiste dat het management en de maatschappen lnterne 
Geneeskunde en Radiologie afspraken maken over acceptabele en haalbare toegangstijden. 

De wachttijd voor een echo moet gereduceerd worden door de structurele achterstand weg 
te werken. De capaciteit voor reguliere patienten is daar gezien de vraag toereikend. 

Voor het reduceren van de toegangstijd voor een scopie worden de volgende maatregelen 
voorgesteld: 

• De achterstand wegwerken. 
• Een blokplanning invoeren met blokken van 15 minuten die niet toegewezen zijn aan 

een soort onderzoek. De plekken zijn geschikt voor gastroscopieen, sigmo'idscopieen 
en puncties. 

• Geen colonscopieen meer uitvoeren in Deurne. Doordat dan altijd twee 
voorbereidingskamers beschikbaar zijn, kan daar efficienter gewerkt worden. Als 
gevolg zouden twee extra patienten per week onderzocht kunnen worden. De tijd die 
in Deurne vrij komt door de colonscopieen, moet opgevuld worden met gastro- en 
sigmo'idscopieen uit Helmond. Dit Jevert twee plekken van een kwartier per week op. 

• De arts zou mogelijk 's ochtends een kwartier eerder kunnen komen, omdat de 
patient en verpleegkundigen dan al gereed zijn om met het programma te starten. Dit 
levert 8 plekken van een kwartier op. 

• Aanpassing van de capaciteit. In Deurne zou het totale programma uitgebreid moeten 
worden met een half uur. In Helmond zouden twee semi-spoedplaatsen van een 
kwartier nodig zijn. In totaal zijn vier extra plekken van een kwartier nodig. 

• Verandering in de verhouding tussen de verschillende soorten onderzoeken 
doorvoeren. 

Aanbevelingen 
Het verdient aanbeveling om de interne logistiek van de afdeling Radiologie nader te 
onderzoeken, omdat er voor dit onderzoek geen toestemming was om een voldoende 
diepgaand onderzoek uit te voeren. Daarnaast is een vergelijkend onderzoek onder 
afdelingen Radiologie en Behandelcentra in ziekenhuizen in de regio raadzaam, omdat de 
toegangstijden in de regio veel lager bleken te liggen. Tenslotte moet de financiele 
haalbaarheid van de te nemen maatregelen nog in kaart gebracht worden. Het betreft dan de 
gevolgen voor de maatschap en voor het ziekenhuis. 
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Summary 

Background information 
This assignment is part of the implementation of the system ZorgDomein in the Elkerliek 
Hospital. ZorgDomein is the referral application based on the referral method developed by 
Plexus Medical Group (www.ZorgDomein.nl). This method is based on three sorts of 
standardized care paths. The first one is a referral agreement which only consists of a 
consultation. The second one is a treatment agreement where an operation is carried out 
along with the consultation. The third one is a combination agreement which contains 
examination(s) and a consultation. Based on these agreements between family doctors and 
medical experts patients enter the hospital more prepared and better directed. Per patient 
category a referral agreement contains agreements related to referral criteria, required 
diagnostics by the family doctor, preparation of the patient, information for the patient and 
access times for diagnostics and treatment in the hospital. In case the family doctor uses the 
combination agreement more examinations are planned at one time, if possible at the same 
day. The family doctor refers the patient electronically by means of ZorgDomein. By doing so 
the family doctor is able to choose different kinds of agreements and access times. 

Problem situation 
During the spring of 2005 the Elkerliek Hospital has decided to join ZorgDomein. Several 
changes are required with participation in ZorgDomein. The hospital has to offer streamlined 
routes for some patient groups. Adaptations in the production control and planning are 
needed to be able to realize this. Besides, access times have to be registered. Employees 
and medical experts fear that changes made in favor of some patient groups (patients with 
combination agreements for fixed routes) will bring about negative effects for other patient 
groups. 

Formulation of the problem 
Which adaptations concerning the process, control and planning in the field of production 
control are required before ZorgDomein can be implemented in the Elkerliek Hospital? 

Formulation of the assignment 
To analyze the required adaptations concerning the control and planning of processes at the 
out-patient clinic, examination departments and Radiology department to implement 
ZorgDomein in the Elkerliek Hospital. Investigation is needed with regard to streamlining the 
processes that follow from the referral and treatment agreements made by the family 
doctors, medical experts and the hospital. The assignment concerns the outpatient clinics 
and the examination departments of all entry specialties that will take part in ZorgDomein, 
the laboratory and the radiology department. The clinical process is left out of consideration. 

Justification of the study 
The model of the study (figure 1) is derived from the model of Kempen and Keizer (1996). 
During the orientation phase information is gathered by means of interviews and literature 
investigation (evaluation reports regarding the experiences with ZorgDomein in the region of 
Zuidoost Brabant) to be able to formulate the problem, purposes, assignment, end results 
and restrictions. 

x 



Tu I e te<hnische universiteit eindhoven 

~ 

Literatuur ~ 

Analysis current 
situation 

- processes 
- production 
control 1, 1r 1r 
(qualitative and 

Orientation 
~ 

quantitative) 
~ 

Bottlenecks 
~ 

Chain 
~ 

Depth analysis ... Implementation 

' 
solutions and local plan 

solutions 

- external Analysis new situation - planning - planning - processes 
- internal (ZorgDomein) - control - control - production 

- process - process control 
- processes (qualitative and 
(qualitative) quantitative) 

... ... ... 
Orientation phase Study and solution phase Implementation phase 

Figure 1 Model of the study 

The analysis of the new situation and the current situation within the framework of 
ZorgDomein are the first steps during the study and solution phase. The analysis of the 
current situation consists of a qualitative and quantitative part. The qualitative part holds 
interviews and practice observations to gather information. The quantitative part regards 
determining the average access times of the outpatient departments and the radiology 
department. The analysis is executed on the basis of the framework for production control 
(Vissers et al., 2001 ). The future situation, when ZorgDomein is in working order, is analyzed 
on the basis of the evaluation of ZorgDomein in the region of Zuidoost Brabant and 
interviews with project managers of ZorgDomein in other hospitals. Based on the design 
criteria and bottlenecks that followed the analysis of the new and current situation a solution 
was built. A model for production control is designed by means of literature study. A depth 
analysis is done for the specialties Internal Medicine and Radiology. Which examinations 
may be part of combination agreements for Internal Medicine is derived from existing 
agreements in the region. The echo rooms of the Radiology department and the Internal 
treatment room (where scopes and puncture are executed) appeared to be the bottleneck 
capacities for Internal Medicine. De depth analysis is focused on these capacities. As no 
permission was given to investigate the internal process of the echo room at the radiology 
department, only information from interviews with employees could be used. The process of 
the Internal treatment room is investigated by observing the process, interviewing employees 
and measuring the duration of examinations. 
Besides, the distribution of the demand is determined for both capacities. After the depth 
analysis the solutions were worked out by using literature. One of the solutions concerns 
adapting the capacity of the Internal treatment room. How many places for each examination 
at each location have to be planned in the program is established by means of an Excel 
model based on the demand distribution and the relation in quantity between the different 
kinds of examinations. Finally a detailed implementation plan is drawn up. 

Conclusions 
ZorgDomein requires a production control system that satisfies the following criteria: 

• a streamlined path up to and including the first visit to the out-patient clinic; 
This means that long waiting times between successive steps may not exist. 
• Satisfy the agreed and promised norm access times (urgent, semi-urgent and 

regular); 
The hospital must be able to fulfill the regular access times that are published at the 
ZorgDomein website, besides be able to allow (semi) urgent patients in time and be able 
to fulfill special agreed access times for some specific agreements. 
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• possibility to make combination appointments; 
With the new planning and organization of the process an employee of the outpatient 
clinic must be able to make a combination appointment consisting of a functional 
examination, radiological examination and consultation. 
• tuning of demand and supply; 
Finally a general demand to be able to organize processes well is to tune demand and 
supply (Vissers en De Vries, 2005). 

A number of bottlenecks have to be solved to be able to implement ZorgDomein in the right 
way. The analysis showed the following bottlenecks: 
Control: 

• Production control is not based on patient groups (for example diabetes patient), but 
is based on specialties and departments and at a lower level on operations (for 
example consultation, echo, MRI). Production control through the process chain 
needs to be based on patient groups and can therefore not be executed well in the 
current situation. 

• No standards are established for the rates of capacity use and access times. 
Besides, a lack of management information consists for several indicators. Therefore 
control based on these indicators is impossible. 

• Radiological examinations often have longer access times than consultations at the 
outpatient clinic. Therefore a combination appointment has a longer access time then 
the regular referral to the outpatient clinic. 10% of the ZorgDomein agreements 
include a combination agreement with a radiological examination with waiting time. 
This is one third of the total amount of combination agreements. 

• Access times of examination departments are not being registered. Therefore it's 
unclear which part of a combination appointment (consultation or examination) will be 
the bottleneck. 

• The consulting hours and programs of examination departments are based on history 
and don't take seasonal patterns into account. 

• The planning of a combination appointment by the outpatient clinic employee is 
difficult in practice when a radiological or functional examination or consultation at 
another outpatient clinic is part of the combination appointment. The planning system 
doesn't work optimally when making combination appointments, which makes the 
employee search for possibilities manually. The Radiology department operates with 
another planning system, which can't be linked to the outpatient clinic system. 

• Urgent patients are handled in different ways. Some clinics use reserved places for 
these patients, while other double book urgent patients. 

Information: 
• Access times of participating hospitals in this region are clearly visible for the family 

doctor and patient. Large differences in access times between different hospitals or 
appointments may influence the patient's choice. 

The assignment for the solution phase is the following: 
Assuming the implementation of ZorgDomein, reconstructing the production control and 
patient planning of the referral agreements for the specialty Internal Medicine (out-patient 
clinic and functional examination department) and for the Radiology department, so that the 
process satisfies the criteria mentioned above. It is aimed to solve the bottlenecks that were 
found as much as possible. 

The production control model (figure 2) is introduced to satisfy the criteria and to solve the 
bottlenecks. 
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Figuur 2 Production control model at tactical level (patients flow control) 

Agreements concerning the access times of all involved departments have to be made to be 
able to offer the patient a streamlined path. Only when all parts of a combination agreement 
have the right access times, a combination appointment can be planned within a reasonable 
time and family doctors and patients will choose the combination appointment. The hospital 
and medical experts are responsible for making agreements concerning the access times. 
Besides, the departments must anticipate demand by changing supply. This can be seen in 
the model by the yearly and weekly control circles. The production control of each 
department (program of the examinations, capacity in terms of nurses, medical experts and 
rooms) must be adjusted yearly in case of deviations. 

The production control model is drawn up by means of the framework of Vissers et al. 
(2001 ). At strategic level the policy of chain production control should be formulated. The 
allocation of capacities (for example consulting hours and examination capacities) to patient 
groups based on the demand distribution takes place at tactical level for the term of three 
months to one year. Two adaptations are required at operational level. The first one is the 
switch to a two phase planning, which means that the outpatient clinic employee is able to 
plan some examinations directly at the Radiology department without interference of an 
employee of the Radiology department. The second change is the implementation of a 
planning in phases, which means that, based on the demand distribution, a specific number 
of places for urgent and semi urgent patients is reserved in the planning system and is 
released in phases. Finally a .control mechanism is introduced which controls the system 
based on access times, capacity use and demand. The way these data can be gathered 
needs further investigation. 

The production control is further specified for the specialty Internal Medicine. The Internal 
treatment room (for scopes and punctures) and the echo rooms of the Radiology department 
are considered, because these capacities form the bottlenecks for combination agreements. 
Large differences exist between the access times of consultation (2,5 weeks), scopes (4 
weeks) and echoes (5,5 weeks). This leads to long access times for combination 
appointments. The management and partnerships Internal Medicine and Radiology must 
make agreements about acceptable and attainable access times. 

When viewing demand data the existing capacity of the echo rooms should be sufficient to 
satisfy the demand of regular patients. The access time to echoes can be reduced by 
catching up on the backlog. 
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The following measures are proposed to reduce the access time to scopes. 
• Catching up on the backlog. 
• No more execution of colon scopes at the location in Deurne. Because in that case 

two preparation rooms will always be available and therefore the process can be 
executed more efficiently. As a result two more patients could be examined each 
week. The colon scopes in Deurne should be exchanged with gastro or sigmoid 
scopes in Helmond. This leads to two extra places of one quarter of an hour. 

• The medical expert could possibly arrive one quarter earlier, because the patient and 
employees are already prepared to start the program. This leads to 8 extra places of 
one quarter on an hour. 

• Adjusting the capacity. The capacity in Deurne should be extended with half an hour. 
Two places of one quarter of an hour for semi urgent patients are required in 
Helmond. In total 4 extra places are required. 

• Changing the relation in numbers between the different kinds of examinations based 
on the demand distribution. 

Recommendations 
It is recommended to investigate the process and organization of making echoes further, 
because for now only a restricted study could be executed. A comparison between access 
times to echoes and scopes in the region and access times at the Elkerliek Hospital show 
that the latter are considerably higher. It is recommended to execute a benchmark study 
concerning hospitals in the region. The differences between access times might be explained 
by such a study. Finally the financial consequences to the medical experts and hospital 
should be investigated. 
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1. lnleiding 

1. 1. Algemene informatie Elkerliek ziekenhuis 
Het Elkerliek ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een hoofdlocatie in Helmond en 
een locatie in Deurne (alleen voor ambulante zorg). In 1986 is het ziekenhuis ontstaan door 
een fusie van het St. Lambertus ziekenhuis in Helmond en het St. Willibrordus ziekenhuis in 
Deurne. Het ziekenhuis beschikt over 524 bedden, 95 specialisten en 1950 medewerkers. 
Het organogram van het ziekenhuis is weergegeven in bijlage 1. 

De missie van het ziekenhuis is om als regionaal ziekenhuis een complete tweedelijns 
basiszorg van goede kwaliteit te leveren voor de bevolking van het adherentiegebied. Voor 
zover het Elkerliek ziekenhuis hier niet zelfstandig in kan voorzien zorgt het voor sluitende 
regionale afspraken omtrent de samenwerking hierover met andere centra (beleidsplan 
Balans en Beweging) . 

De contacten met de eerste lijn verlopen voornamelijk via Quartz, een transmurale stichting 
die de samenwerking tussen huisartsen en het ziekenhuis bevordert. Op het gebied van de 
tweedelijnszorg wordt samengewerkt met de drie andere ziekenhuizen in de regio, te weten 
het St. Anna ziekenhuis, het Maxima Medisch Centrum en het Catharina ziekenhuis. Deze 
samenwerking is noodzakelijk en nuttig vanwege nieuwe en dure medische technologie en 
de schaarste aan vakmensen. Door de ligging heeft het Elkerliek ziekenhuis wel een heel 
duidelijk eigen verzorgingsgebied. Het streven is om voor dit gebied een full facility center te 
zijn; een ziekenhuis met een compleet en sluitend pakket aan voorzieningen. Met de derde 
lijn wordt samengewerkt met instellingen voor thuiszorg (Savant), verpleeghuiszorg (de 
Zorgboog) en revalidatiezorg (Blixembosch) om ervoor te zorgen dat patienten makkelijk 
door kunnen stromen. Het ziekenhuis besteedt in haar beleidsplan Balans en Beweging 
aandacht aan uitbreiding van verschillende samenwerkingsverbanden zonder te willen 
fuseren. In de ketenzorg wordt de rol van informatietechnologie steeds belangrijker. Het 
Elkerliek ziekenhuis neemt daarom actief deel aan de stichting Rheco die regionale 
gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen onderling en huisartsen, apotheken en de GGD 
wil regelen. In het beleidsplan Balans en Beweging geeft het ziekenhuis aan de 
automatiseringsgraad te willen verhogen middels verschillende projecten. 

Momenteel is de Raad van Bestuur bezig met het uitzetten van het beleid voor de komende 
jaren. Uitgaande van marktwerking in de zorg en een toename van de concurrentie wil het 
Elkerliek ziekenhuis voor patient en huisarts in de regio de eerste keus zijn. 

Afdeling Beleid & Organisatie 
De afstudeerder wordt begeleid vanuit de afdeling Beleid & Organisatie (B&O). Dit is een 
stafafdeling die in de praktijk sinds kort rechtstreeks door de Raad van Bestuur aangestuurd 
wordt. De officiele organisatiewijziging is nog niet van kracht, waardoor de afdeling in het 
organogram nog onder de dienst Personeel, Organisatie & Opleidingen (P&O&O) valt (zie 
organogram in bijlage 1 ). De afdeling stelt kennis en vaardigheden beschikbaar op 
beheersmatige en beleidsmatige aspecten van het kwaliteitsbeleid, bedrijfsvoering en 
innovatie, met als uiteindelijk doel de continu"iteit van het ziekenhuis mede te kunnen 
waarborgen (Beleidsplan Dienst P&O&O). De dienstverlening houdt niet op bij adviseren; de 
afdeling voelt zich medeverantwoordelijk voor de wijze waarop het advies in de organisatie 
wordt ge"implementeerd. De medewerkers van de afdeling B&O zijn echter 
staffunctionarissen zonder lijnbevoegdheid. Zij kunnen lijnmanagers slechts adviseren ten 
aanzien van de implementatie. Vanaf de start van een project besteedt de staffunctionaris 
van B&O al aandacht aan de implementatie. In samenspraak met de lijnfunctionarissen 
worden hierover afspraken vastgelegd in het projectplan. Bij de uiteindelijke implementatie in 
de lijnorganisatie biedt de staffunctionaris ondersteuning. 
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1.2. Achtergrondinformatie 
De afstudeeropdracht is een onderdeel van de invoering van het systeem ZorgDomein in het 
Elkerliek ziekenhuis. ZorgDomein is de verwijsapplicatie die voortkomt uit de 
Verwijzingsmethodiek die adviesbureau Plexus Medical Group in de regio Leiden heeft 
ge'introduceerd (www.ZorgDomein.nl). Binnen deze methodiek worden zorgtrajecten die 
patienten doorlopen gestandaardiseerd in de vorm van verwijs- (alleen consult), behandel
(verrichting wordt meteen uitgevoerd) en combinatieafspraken (diagnostiek en consult). Op 
basis van deze afspraken tussen huisartsen en specialisten kunnen patienten gerichter en 
beter voorbereid naar het ziekenhuis komen. Wanneer het aantal verwijzingen middels 
ZorgDomein een groot deel van het totaal aantal verwijzingen omvat, zijn de afspraken 
daarnaast bruikbaar voor de planning van personeel en diagnostische en behandelfuncties. 
In een verwijsafspraak worden per patientencategorie tussen huisartsen en specialisten 
afspraken vastgelegd met betrekking tot verwijscriteria, de benodigde diagnostiek door de 
huisarts, voorbereiding door de patient, informatie voor de patient en de toegangstijden voor 
de diagnostiek of behandeling in het ziekenhuis. Een huisarts kan bepaalde acties voor de 
patient in gang zetten, die normaal gesproken pas na een eerste consult van start zouden 
gaan, zoals uitvoeren van vastgestelde standaardonderzoeken of voorbereiding door de 
patient zelf. Wanneer de huisarts gebruik maakt van een combinatieafspraak worden 
verschillende standaardonderzoeken in een keer gepland, zoveel mogelijk op dezelfde dag. 
De huisarts verwijst de patient elektronisch middels ZorgDomein. Daarbij kan de huisarts 
kiezen uit verschillende soorten afspraken en toegangstijden. In Leiden resulteerde deze 
methodiek in onder andere minder herhaalbezoeken, minder spoedverwijzingen, minder 
telefonisch overleg tussen huisartsen en specialisten en verbeterde informatievoorziening 
aan patient en huisarts. 

1.3. Probleemsituatie 
In de regio Zuidoost Brabant zijn het Maxima Medisch Centrum, het Catharina ziekenhuis en 
de St. Annazorggroep in 2003 gestart met de invoering van ZorgDomein. Het Elkerliek 
ziekenhuis stond positief tegenover het project, maar wilde in eerste instantie niet deelnemen 
vanwege te veel lopende projecten en de hoge kosten. In het voorjaar van 2005 heeft het 
Elkerliek ziekenhuis besloten zich wel aan te sluiten bij dit initiatief. Deelname houdt echter 
de nodige veranderingen in voor het ziekenhuis. Patienten worden in de nieuwe situatie met 
behulp van de Verwijsmethodiek op basis van de verwijsreden aangemeld. Voor een aantal 
patientengroepen wordt afgesproken dat in het ziekenhuis een gestroomlijnd traject klaar 
staat. Om dit te realiseren moet aandacht besteed worden aan onder andere het aanpassen 
van roosters, afstemming met de medisch ondersteunende afdelingen, ICT-infrastructuur en 
instructie van het personeel. Een probleem is dat de afdeling Radiologie een ander 
afspraaksysteem hanteert dan de poliklinieken en functieafdelingen. Daarnaast moeten 
toegangstijden bijgehouden worden. 
Het doorvoeren van veranderingen ten aanzien van bepaalde patientencategorieen (voor 
patienten met gecombineerde afspraken in "vaste trajecten") kan negatieve effecten hebben 
voor andere patientencategorieen. Bij zorgverleners leeft de vraag of dit nadelige gevolgen 
heeft voor de overige patienten en heerst de angst dat capaciteiten minder goed benut 
worden. 

1.4. Projectdefinitie 
Probleemstelling 
Welke aanpassingen in het proces, de besturing en planning zijn nodig op logistiek gebied 
voordat ZorgDomein in het Elkerliek ziekenhuis kan worden ge'implementeerd? 

Doelstelling 
De doelstelling voor het afstudeeronderzoek luidt als volgt: 
Op 1 maart 2006 is een logistiek implementatieplan gereed en deels ingevoerd met 
ondersteuning van de afstudeerder, zodat de processen in het ziekenhuis na verwijzing via 
ZorgDomein gestroomlijnd verlopen. 
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Het ziekenhuis hanteert voor ZorgDomein de volgende doelstellingen: 
• 90% van de combinatieafspraken, die volgens de gemaakte afspraken in het kader 

van ZorgDomein op een dag plaats horen te vinden en uit maximaal drie afspraken 
bestaan, kan op een dag plaats vinden; 

• in 90% van de gevallen is er voldoende beschikbaarheid van spoedtoegangstijd, 
verkorte toegangstijd en reguliere afgesproken toegangstijd om aan de vraag vanuit 
de huisartsen te kunnen voldoen (maximaal 10% mag buiten de planningsregels om 
opgelost worden); 

• met de invoering van ZorgDomein is beoogd: 
o een vermindering van het aantal bezoeken aan het ziekenhuis met 20% voor 

patienten die via ZorgDomein verwezen worden, voor het totaal aantal 
patienten met 5%; 

o een vermindering van het aantal consulten per patient met 10% voor 
patienten die via ZorgDomein verwezen zijn; 

o geen toename van het aantal diagnostische verrichtingen per patient. 
De genoemde getallen gelden als uitgangspunt. Middels een iteratief proces worden ze 
bijgesteld wanneer nieuwe informatie bekend is. In hoofdstuk 4 komen de bijgestelde 
doelstellingen aan bod. 

Opdrachtformulering 
De opdracht behelst toegepast onderzoek als onderdeel van het project ZorgDomein. 
Het betreft het analyseren van de aanpassingen in het besturen en plannen van processen 
op de poliklinieken, functieafdelingen en afdeling Radiologie die nodig zijn voordat 
ZorgDomein in het Elkerliek ziekenhuis ge'implementeerd kan worden. Er moet onderzocht 
worden hoe de processen die volgen uit de verwijs- en behandelafspraken tussen huisarts, 
specialist en ziekenhuis gestroomlijnd kunnen worden. Het betreft hier alle poortspecialismen 
die gaan deelnemen aan ZorgDomein op de poliklinieken, de functieafdelingen, het 
laboratorium en de afdeling Radiologie. Het klinische proces valt buiten de opdracht. 

Eindresultaten 
De eindproducten zijn een logistiek implementatieplan voor Radiologie en voor een 
specialisme voor de bijbehorende polikliniek en functieafdeling. Het logistiek 
implementatieplan bevat, voor zover blijkt dat dit nodig en/of haalbaar is, een uitleg van de 
besturings- en planningsmethode(n), procedures en/of instructies die de werkwijze van 
medewerkers beschrijven, een communicatieplan, een plan voor het voorlichten en 
instrueren van medewerkers, de organisatie van de implementatie (taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden), de benodigde middelen en materialen en een 
tijdsplanning. 

Randvoorwaarden 
• De verwijs- en behandelafspraken die gemaakt worden tussen huisartsen en 

maatschappen moeten als gegeven beschouwd worden. Tot de afspraken opgesteld zijn, 
kan gebruik gemaakt worden van de bestaande afspraken uit de regio Leiden en 
Eindhoven. 

• Het aantal verwijzingen door huisartsen via ZorgDomein moet in de gaten gehouden 
worden. De projectcoordinator zorgt hiervoor. Huisartsen moeten in voldoende mate 
gebruik gaan maken van ZorgDomein, omdat er anders te weinig nieuwe verwijzingen 
zijn om een nieuwe werkwijze voor in te voeren. 

1.5. Opbouw rapport 
Hoofdstuk 2 bevat de verantwoording van het onderzoek. Daarin komt het onderzoeksmodel 
aan bod met de gehanteerde onderzoeksmethoden. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op 
de nieuwe situatie waarin patienten verwezen worden middels ZorgDomein. In het kader van 
ZorgDomein wordt vervolgens in hetzelfde hoofdstuk de huidige situatie geanalyseerd. Uit de 
confrontatie van de nieuwe situatie met de huidige situatie volgen knelpunten. Hoofdstuk 4 
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bevat het herontwerp dat de gevonden knelpunten tracht te voorkomen. Dit hoofdstuk start 
met de opdrachtformulering voor het herontwerp. Vervolgens komt de logistieke beheersing 
van de keten in algemene zin en specifiek voor lnterne Geneeskunde aan bod. Hoofdstuk 5 
bevat een diepteanalyse en nadere uitwerking van het herontwerp uitgaande van de 
gevonden knelpunten voor lnterne Geneeskunde. Het betreft hier de lokale logistieke 
beheersing van de echokamer (afdeling Radiologie) en de lnterne Behandelkamer. Tenslotte 
eindigt het rapport met een overzicht van de conclusies en aanbevelingen. 
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2. Verantwoording onderzoek 

Het onderzoek is opgezet volgens het tienstappenplan van Kempen en Keizer (1996). Dit is 
een geschikt model voor een afstudeerstage, omdat er veel aandacht is voor de start van het 
project en voor het verwerven van draagvlak in de organisatie. Kempen en Keizer 
onderscheiden drie fasen: de orientatiefase, de onderzoeks- en oplossingsfase en de 
invoeringsfase. De fasen zijn terug te vinden in het onderzoeksmodel in figuur 2.1 dat is 
afgeleid van het tienstappenplan. Bij elk onderdeel is het bijbehorende hoofdstuk vermeld . 

.... 
Literatuur ~ 

Analyse huidige 
situatie 

- processen 
- logistieke 
beheersing v H ~, 

(kwalitatief en 
Orientatie kwantitatief) H3 Knelpunten Oplossingen Diepteanalyse lmplementatie-

~ 

' • ~ 
keten 

~ en oplossingen ~ plan 
lokaal H6 

- extern Analyse nieuwe - proces - proces - processen 
- intern situatie (ZorgDornein) - besturing - besturing - logistieke 

- planning - planning beheersing 

H2 - processen (kwalitatief en 
(kwalitatief) H3 H4 kwantitatief) HS 

H3 

Orientatiefase Onderzoeks- en oplossingsfase lnvoeringsfase 

Figuur 2.1 Onderzoeksmodel 

2. 1. Orientatiefase 
De externe orientatie betrof een beperkte voorstudie over de instelling waar de stage wordt 
uitgevoerd en over de sector waarin de instelling opereert. Tijdens de interne orientatie 
vonden interviews plaats met betrokkenen om inzicht te verkrijgen in de primaire processen 
van het bedrijf, de opvattingen van betrokkenen, de bedrijfscultuur, de bereidheid om mee te 
werken, de mate waarin intern al aan het vraagstuk gewerkt is, de beschikbare 
onderzoeksgegevens en tenslotte het draagvlak binnen de organisatie. Daaruit bleek dat 
betrokken leidinggevenden positief tegenover de invoering van ZorgDomein stonden en 
bereid waren om mee te werken aan het afstudeeronderzoek. De beschikbaarheid van 
gegevens uit de bestaande registraties bleek vooralsnog onvoldoende. In de volgende 
paragraaf wordt daar dieper op ingegaan. Daarnaast is gebruik gemaakt van de 
evaluatierapporten van iBMG over de ervaringen met ZorgDomein in deze regio om 
mogelijke knelpunten te kunnen voorspellen. Aan het einde van de orientatiefase was de 
projectdefinitie (probleemstelling, doelstellingen, opdrachtformulering, eindresultaten, 
randvoorwaarden) gereed en werd deze vastgesteld door de opdrachtgever. 

2.2. Onderzoeks- en oplossingsfase 
Analyse huidige situatie 
De analyse van de huidige situatie is uitgevoerd aan de hand van het raamwerk van Vissers 
et al. (2001) en bestaat uit een kwalitatief en kwantitatief gedeelte. Voor het kwalitatieve 
gedeelte is informatie verzameld middels verschillende open interviews met het sectorhoofd 
Radiologie, het sectorhoofd Ambulante Zorg, de unithoofden polikliniek, de teamleider 
administratie Radiologie, het hoofd van de Bedrijfseconomische Afdeling, het hoofd van 
Beleid & Organisatie, het hoofd van het Algemeen Klinisch Laboratorium, de coordinerend 
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analist Pathologie en verschillende polikliniekmedewerkers. Daarnaast is op enkele 
poliklinieken en bij Radiologie het planningsproces in de praktijk bekeken. Bij Radiologie is 
tevens bij een aantal onderzoeken meegelopen. Het kwantitatieve gedeelte van de analyse 
heeft betrekking op het bepalen van de gemiddelde toegangstijden voor de poliklinieken en 
de gemiddelde toegangstijden voor de onderzoeken van Radiologie. Bijlage 2 geeft weer hoe 
de toegangstijden bepaald zijn. 

Analyse nieuwe situatie 
Naast de huidige situatie is de toekomstige situatie, wanneer ZorgDomein operationeel is, 
bekeken aan de hand van de evaluatie van ZorgDomein in de regio Eindhoven en interviews 
met projectleiders van ZorgDomein in andere ziekenhuizen. Hieruit volgden eisen die gesteld 
moeten worden aan het herontwerp om ZorgDomein op een juiste manier in te kunnen 
voeren. 

Knelpunten 
Door de huidige situatie en de toekomstige situatie met elkaar te vergelijken, ontstond een 
lijst van knelpunten die opgelost moeten worden. In de tussentijdse presentatie zijn de 
gevonden knelpunten besproken met de betrokkenen. 

Oplossingen keten 
Naar aanleiding van de eerste analyse en de discussie over de bevindingen is een 
opdrachtformulering voor het herontwerp tot stand gekomen. Het herontwerp is uitgewerkt 
voor de keten in het algemeen en voor het specialisme lnterne Geneeskunde. Onder de 
keten wordt het diagnoseproces (bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek, functieonderzoek, 
radiologisch onderzoek) tot en met het eerste polikliniekbezoek verstaan. Het herontwerp is 
tot stand gekomen door uit te gaan van de ontwerpcriteria en knelpunten die volgden uit de 
analyse van de nieuwe en huidige situatie. Met behulp van literatuuronderzoek is een model 
voor de logistieke besturing ontworpen. 

Diepteanalyse en oplossingen lokaal 
Voor het specialisme lnterne Geneeskunde en Radiologie werd een diepteanalyse 
uitgevoerd. Uit bestaande afspraken in het kader van ZorgDomein in de regio is afgeleid 
welke onderzoeken mogelijk deel uit kunnen maken van een combinatieafspraak voor 
lnterne Geneeskunde. In het Elkerliek ziekenhuis bleken de echokamer van de afdeling 
Radiologie en de lnterne Behandelkamer (voor het maken van scopieen en het nemen van 
puncties) de bottleneckcapaciteiten voor lnterne Geneeskunde. De diepteanalyse richt zich 
op deze capaciteiten. 

Omdat er geen toestemming was om een onderzoek uit te voeren naar de interne logistiek 
binnen de echokamer van de afdeling Radiologie, is slechts gebruik gemaakt van de 
bestaande registratie en informatie uit interviews met medewerkers. De afdeling ICT 
registreert vanuit het planningssysteem van Radiologie (Rados) de aanvragen en 
productiegegevens. Uit de registratie is een overzicht gegenereerd met de gegevens van 
elke aanvraag voor een echo of punctie en de bijbehorende afspraak van januari tot en met 
november 2005. Dit bestand bevatte de aanvraagdatum en -tijd, afspraakdatum en -tijd en 
de locatie. Hieruit zijn de vraaggegevens en productiegegevens gehaald. 

Bij de lnterne Behandelkamer was geen registratie van de vraag voorhanden. Door ICT is 
vanaf 23 november een automatische registratie gestart, waarbij elke aanvraag en 
bijbehorende afspraak vanuit het planningssysteem (Mediplan) vastgelegd wordt. Dit levert 
een zelfde soort bestand opals het bestand van Radiologie. Hieruit zijn de gegevens van 24 
november 2005 tot en met 18 januari 2006 gebruikt. Daarnaast is de interne logistiek van de 
lnterne Behandelkamer onderzocht door mee te kijken op de afdeling, te spreken met de 
medewerkers en metingen uit te voeren met betrekking tot de duur van de onderzoeken. 
Daartoe hebben tijdmetingen plaats gevonden van het moment waarop de patient de 
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onderzoekskamer binnen gaat en het moment waarop de patient de onderzoekskamer 
verlaat om de gemiddelde duur van een onderzoek te kunnen bepalen. 

De bevindingen uit de diepteanalyse zijn besproken met de voorzitter van de maatschap 
lnterne Geneeskunde, de leidinggevenden van de betreffende afdelingen en enkele 
medewerkers van de lnterne Behandelkamer. Dit is een toets aan de praktijksituatie en 
vergroot het draagvlak. 

Na de diepteanalyse zijn met behulp van literatuur tenslotte de oplossingsrichtingen 
uitgewerkt. Een van de oplossingen is het aanpassen van de capaciteit van de lnterne 
Behandelkamer. Met behulp van een Excelmodel is op basis van de vraagverdeling en de 
verhouding tussen de verschillende soorten onderzoeken berekend hoeveel plekken voor elk 
onderzoek op elke locatie in het rooster opgenomen moeten worden. 

2.3. lnvoeringsfase 
Tijdens de invoeringsfase vindt het opstellen van een gedetailleerd logistiek 
implementatieplan plaats, zoals geformuleerd in de opdrachtomschrijving. Na goedkeuring 
van dit plan door de projectgroep, de opdrachtgever en betrokken leidinggevenden kan het 
implementatieproces starten. Dit vindt plaats na afloop van de afstudeerperiode, omdat de 
combinatieafspraken voor ZorgDomein nog in ontwikkeling zijn. 
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3. Analyse 

Dit hoofdstuk bevat in de eerste paragraaf een analyse van de nieuwe situatie, waarin 
ZorgDomein operationeel is. De tweede paragraaf geeft een analyse van de huidige situatie 
in het kader van ZorgDomein. In de laatste paragraaf wordt een overzicht gegeven van de 
ontwerpcriteria die volgen uit paragraaf 3.1 en de knelpunten die volgen uit paragraaf 3.2. 

3. 1. Nieuwe situatie: verwijzen via ZorgDomein 
Zorgpaden 
Een verandering die gepaard gaat met de introductie van ZorgDomein (zie paragraaf 1.2) 
betreft de ontwikkeling van transmurale zorgpaden (Bal en Mastboom, 2004); huisartsen en 
specialisten leggen afspraken vast over de te nemen stappen in het zorgproces. Patienten 
worden met behulp van de Verwijsmethodiek op basis van de verwijsreden aangemeld. Voor 
een aantal patientengroepen wordt afgesproken dat in het ziekenhuis een gestroomlijnd 
diagnosetraject klaar staat tot en met het eerste polikliniekbezoek. Het voordeel is dat al voor 
het eerste polikliniekbezoek onderzoeken uitgevoerd zijn en dat meerdere afspraken ineens 
gepland worden, wat tot een kortere doorlooptijd leidt. Het gevaar bestaat dat onnodig 
onderzoek verricht wordt, omdat alle onderzoeken uit het standaardtraject voor elke patient 
uitgevoerd worden en omdat huisartsen patienten mogelijk verkeerd of onnodig 
doorverwijzen. 

Per specialisme worden in werkgroepen waaraan meerdere huisartsen, een specialist, een 
medewerker van de polikliniek en de projectleider ZorgDomein deelnemen de 
combinatieafspraken voor ZorgDomein in het Elkerliek ziekenhuis vastgelegd. In januari 
2006 zijn voor een aantal specialismen de werkgroepen gestart. De combinatieafspraken 
voor het Elkerliek ziekenhuis zijn nog niet vastgesteld. Voor dit onderzoek is gebruik 
gemaakt van de bestaande combinatieafspraken in ZorgDomein. 

Toegangstijden 
Wanneer een ziekenhuis zich aansluit bij ZorgDomein, krijgt het te maken met afspraken ten 
aanzien van toegangstijden. Voor spoedpatienten geldt, net als in de huidige situatie, een 
toegangstijd van maximaal 24 uur. Daarnaast biedt ZorgDomein de mogelijkheid om te 
verwijzen met een verkorte toegangstijd (semi-spoed). In het geval van de verkorte 
toegangstijd geeft de huisarts de gewenste toegangstijd voor de patient aan. De verkorte 
toegangstijd is korter dan de reguliere toegangstijd. Tenslotte kunnen aan de afspraken in 
ZorgDomein maximaal toegestane toegangstijden verbonden worden. Dit moet nog 
gebeuren in overleg tussen huisartsen, specialisten en ziekenhuis. Het ziekenhuis en de 
specialisten zorgen ervoor dat de gevraagde of afgesproken toegangstijd gerealiseerd wordt. 
De toegangstijden voor de verwijs- en behandelafspraken worden op de website van 
ZorgDomein gepubliceerd voor de deelnemende ziekenhuizen in de regio Zuidoost Brabant. 
Het ziekenhuis moet zorgen dat het aan deze toegangstijden kan voldoen. De ziekenhuizen 
zijn verantwoordelijk voor het juist bepalen van de toegangstijden. De huidige toegangstijden 
van het ziekenhuis zijri ook te vinden op de website (www.elkerliek.nl). 

Planning 
De grootste veranderingen die in het ziekenhuis verwacht worden als gevolg van de 
introductie van ZorgDomein zijn te vinden op de polikliniek (Bal en Mastboom, 2004). Daar 
veranderen de activiteiten rondom de binnenkomst van een patient en het organiseren van 
het onderzoek. In de nieuwe situatie zal in geval van een verwijzing via ZorgDomein op de 
polikliniek een e-mail van de huisarts binnen komen. Deze e-mail bevat informatie over de 
patient, de afspraak waar de huisarts de patient voor instuurt en een uniek afspraaknummer. 
De mogelijkheid bestaat dat de patient zelf telefonisch contact opneemt met het ziekenhuis, 
maar het ziekenhuis kan er ook voor kiezen om de rollen om te draaien en de 
polikliniekmedewerker contact op te laten nemen. Het Elkerliek ziekenhuis laat het initiatief 
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bij de patient liggen. Het is van belang dat de patient het afspraaknummer noemt, zodat de 
polikliniekmedewerker verwijzingen via ZorgDomein kan herkennen. De 
polikliniekmedewerker plant de afspraken volgens het vastgestelde traject in. Hierbij moet 
rekening gehouden worden met de maximale toegangstijd en de mogelijkheid om 
verschillende afspraken (functieonderzoek, radiologisch onderzoek, consult) voor een patient 
op dezelfde dag te plannen. In de nieuwe situatie is een planningssysteem gewenst dat over 
deze mogelijkheden beschikt. De nieuwe werkwijze kan leiden tot een toename van de 
werkdruk voor polikliniekmedewerkers, omdat zij bij het maken van een afspraak de 
bijbehorende e-mail moeten openen en lezen en omdat het plannen van een 
combinatieafspraak mogelijk lastiger is dan het plannen van losse afspraken. 
Voor de planning is eveneens de tijd die benodigd is voor het gereed maken van de 
uitslagen van belang. De trajecten binnen ZorgDomein vereisen mogelijk een snellere 
beschikbaarheid van bepaalde uitslagen (bijvoorbeeld dezelfde dag voor het consult). 

ICT 
Op ICT-gebied zijn verschillende veranderingen benodigd om de applicatie goed te kunnen 
gebruiken. Aangezien dit onderzoek zich op de logistieke aspecten van ZorgDomein richt zal 
slechts kort worden ingegaan op de belangrijkste veranderingen op ICT-gebied. Het moet 
mogelijk worden gemaakt dat elke polikliniek de juiste verwijsberichten van de huisartsen per 
e-mail ontvangt. Daarbij geldt dat elke polikliniek afspraken kan maken voor Helmond en 
Deurne. Dit betekent dat het bestand van e-mails voor beide locaties synchroon moet lopen. 
Van groot belang is de mogelijkheid tot het elektronisch versturen van een retourbericht aan 
de huisarts door de specialist. Uit verschillende evaluaties en uit de stuurgroepvergadering 
ZorgDomein in het Elkerliek ziekenhuis bleek dat huisartsen het elektronische retourbericht 
een vereiste vinden. In een convenant hebben het ziekenhuis en huisartsen vastgelegd dat 
de huisarts patienten zal verwijzen via ZorgDomein en dat het ziekenhuis de huisarts van 
een elektronisch retourbericht zal voorzien. 

De huisarts 
De huisarts vormt een belangrijke factor tot succes voor ZorgDomein. Zonder de deelname 
van huisartsen zijn er immers geen verwijzingen mogelijk via ZorgDomein. Bovendien is het 
van belang dat het aantal verwijzingen via ZorgDomein voldoende groot is om effecten te 
kunnen merken. Het is van essentieel belang dat voldoende huisartsen hun medewerking 
verlenen. ZorgDomein moet daarom aantrekkelijk zijn voor huisartsen. Als voordelen voor de 
huisarts beschrijven Bal en Mastboom (2004) in hun evaluatie van ZorgDomein in de regio 
Eindhoven de meer gerichte manier van verwijzen en de mogelijkheid om de patient meer 
informatie te verstrekken ten aanzien van het traject in het ziekenhuis. Uit de evaluatie blijkt 
echter ook dat het de huisarts meer tijd kost. Uit gesprekken tussen de projectleider van het 
Elkerliek ziekenhuis en huisartsen is dit niet naar voren gekomen. De elektronische 
retourbrief zien de huisartsen als een belangrijk voordeel. Bovendien willen huisartsen een 
snel bericht. ZorgDomein zorgt voor een snelle verzending, maar het proces voor de 
verzending blijft het werk van de specialist en de polikliniekassistente of secretaresse. 
Financiele voordelen zijn er voor de huisarts niet te behalen. Uit de evaluatie van Bal en 
Mastboom (2004) bleek dat de huisartsen over het algemeen tevreden zijn over 
ZorgDomein. 

3.2. Huidige situatie in het kader van ZorgDomein 
Aan de hand van het PSI-model (Bemelmans, 1998) worden de knelpunten in kaart gebracht 
die ontstaan wanneer ZorgDomein zonder veranderingen ingevoerd zou worden. PBI staat 
voor Proces, Besturing en lnformatievoorziening. Om tot een goed organisatieontwerp te 
komen, dient de besturing afgestemd te worden op het proces en de informatievoorziening 
vervolgens op de besturing. Figuur 3.1 geeft dit schematisch weer. Veranderingen in de 
organisatie zijn in het model niet apart benoemd, omdat deze bij alledrie de onderdelen voor 
kunnen komen. 
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Figuur 3.1 PBl-model [Bron: Bemelmans, 1998] 

Proces 
Het onderwerp van onderzoek is het proces dat een patient doorloopt vanaf de verwijzing 
door de huisarts tot en met de verrichtingen en het eerste consult volgens de afspraken die 
gemaakt zullen worden in het kader van ZorgDomein. De patient komt in aanraking met een 
polikliniek, mogelijk een functieafdeling en mogelijk de afdeling Radiologie. Het 
diagnoseproces wat de patient doorloopt is nu in het algemeen als volgt (zie figuur 3.2). Na 
een verwijzing gaat de patient naar een eerste consult, waarna, al dan niet op afspraak, 
eventueel verschillende onderzoeken plaatsvinden op de functieafdelingen en Radiologie en 
door het Laboratorium en Pathologie. Na onderzoeken komt de patient terug op een 
herhaalconsult. Er zijn twee afwijkende processen mogelijk. Bij een aantal specialismen is 
het mogelijk dat eerst een onderzoek plaats vindt en achtereenvolgens het eerste consult, 
zodat de arts meteen over de uitslag kan beschikken. Tenslotte is er de mogelijkheid dat 
tijdens het eerste consult meteen een kleine verrichting uitgevoerd wordt. 

Onderzoek 
Laboratorium/ 

Pathologie 

Onderzoek/ 
behandeling 
Radiologie 

Eerste consult Herhalingsconsult -(polikliniek) 
____. i-----. (polikliniek) -

Onderzoek 
functieafdeling 

(polikliniek) 

Verrichting 
(polikl iniek) 

Figuur 3.2 Diagnoseproces huidige situatie 

Zoals in de figuur te zien is, vindt het proces plaats op de poliklinieken, Radiologie, 
functieafdelingen, het Laboratorium en Pathologie. De analyse richt zich op deze afdelingen. 
Patienten kunnen de onderzoeksafdelingen in verschillende volgorde doorlopen, tevens zijn 
meerdere onderzoeken, verrichtingen en herhalingsconsulten mogelijk en kunnen patienten 
na een herhalingsconsult weer een onderzoek of verrichting ondergaan. 

In het voorjaar van 2006 zullen voor alle deelnemende specialismen in het aanbod in 
ZorgDomein combinatieafspraken voorkomen. Bij een combinatieafspraak krijgt de patient 
een compleet pakket aan afspraken op dezelfde dag. Hierbij vinden de onderzoeken voor het 
consult plaats (zie figuur 3.3). 
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Onderzoek 
Laboratorium/ 

Pathologie 

Onderzoek/ 
EPB 

behandeling ~ (polikliniek) 
Radiologie 

Onderzoek 
functieafdeling 

(polikliniek) 

Figuur 3.3 Proces combinatieafspraak 

Aanpassingen in het proces vragen om een andere besturing (Bemelmans, 1998). 

Besturing 
Aan de hand van een raamwerk van Vissers et al. (2001) worden de knelpunten 
ge"identificeerd op het gebied van de logistieke besturing die zouden ontstaan door de 
invoering van ZorgDomein (aanpassing in het proces). Bijlage 3 bevat achtergrondinformatie 
over het raamwerk. Het uitklapvel achter in dit rapport geeft een schematische weergave van 
het model. Dit hoofdstuk gaat slechts in op de knelpunten in het kader van ZorgDomein. 
Bijlage 4 bevat de volledige analyse van de huidige situatie aan de hand van het raamwerk. 
In het raamwerk worden vijf niveaus onderscheiden, te weten (1) strategische planning, (2) 
patientenvolume planning & control , (3) capaciteiten planning & control, (4) patientengroep 
planning & control en (5) patienten planning & control. 

1. Strategische planning 
In het Elkerliek ziekenhuis wordt niet in termen van patientengroepen gedacht, maar in 
specialismen. Dit zijn hoofdpatientengroepen. Op dit niveau zouden patientengroepen 
ge"identificeerd moeten worden. Ook op de lagere niveaus is de besturing niet gebaseerd op 
patientengroepen. Daarnaast ontbreekt het beleid ten aanzien van ketenlogistiek. 

2. Patientenvolume planning & control 
Op dit niveau worden de productieafspraken gemaakt tussen ziekenhuis, verzekeraars en 
maatschappen. Heijnsdijk (2000) typeert een ziekenhuis als een professionele organisatie. In 
een professionele organisatie hebben professionals, in dit geval de medisch specialisten, 
een hoge status. Daarmee hebben zijn veel macht en zijn zij voor de directie moeilijk 
bestuurbaar. De medisch specialisten nemen een bijzondere positie in, omdat zij niet in 
dienst zijn van het ziekenhuis. Het ziekenhuis sluit met een specialist een 
toelatingsovereenkomst af. Hierin is onder andere opgenomen dat beide partijen binnen een 
Ge"integreerd Medisch Specialistisch Bedrijf werken. Dat houdt in dat het ziekenhuis en de 
medisch specialist gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de integrale zorgverlening 
aan de patient. De specialist is verantwoordelijk voor het primaire proces en heeft een 
aanzienlijke invloed op de bedrijfsvoering. Zo bepaalt de specialist de hoeveelheid tijd die hij 
per patient besteedt en het aantal patienten dat per periode toegelaten wordt. Als gevolg 
daarvan be"invloedt de specialist de toegangstijd. In de toelatingsoverkomst verplicht de 
specialist zich te houden aan de gemaakte productieafspraken. De productieafspraken 
worden jaarlijks in overleg tussen de Raad van Bestuur en de maatschap bijgesteld. Daarbij 
geldt dat sprake is van evenveel invloed aan beide kanten en wederzijdse afhankelijkheid. 
Beslissingen ten aanzien van de productie be"invloeden het inkomen van de medisch 
specialist. Aanpassingen van de productie kunnen alleen plaatsvinden met goedkeuring van 
zowel de maatschap als de Raad van Bestuur. 
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3. Capaciteiten planning & control 
Wanneer een combinatieafspraak gepland moet worden, loopt men tegen de verschillen in 
toegangstijden aan. In bijlage 5 zijn de gemiddelde toegangstijden weergegeven. Uit de 
gegevens blijkt dat wanneer een consult en een onderzoek tegelijk gepland moeten worden, 
dit gezien de verschillen in wachttijden niet altijd mogelijk is. Bij eenderde van de 
combinaties van een radiologisch onderzoek en een consult op de polikliniek is de 
toegangstijd tot het radiologische onderzoek langer dan de toegangstijd tot de polikliniek. 

Figuur 3.4 geeft als voorbeeld voor het specialisme lnterne Geneeskunde weer wat de 
verschillen in toegangstijden tussen Radiologie en de polikliniek voor invloed hebben. In de 
figuur staat EPB voor eerste polikliniekbezoek. 

cc 
a.. 
w 

2,5 weken 
toegangstijd 

5,0 weken 
wachttijd 

0 ..c: 
0 
w 

I 

a;.:!::::: 
as ::::J ..c: (/) ..... c: 
Q) 0 
Io 

1 week 
i.v.m. uitslag 

Figuur 3.4a Proces zonder combinatieafspraak 

J!J Ji] 
5,0 weken 1 week 

toegangstijd i.v.m. uitslag 

Figuur 3.4b Proces met combinatieafspraak 

In dit voorbeeld is een echo opgenomen. Uiteraard kan het ook een ander radiologisch 
onderzoek of een onderzoek op een functieafdeling met een lange toegangstijd betreffen. De 
omgekeerde situatie kan ook voorkomen, waarin een consult de langste toegangstijd kent. 
De toegangstijden voor de functieafdelingen worden niet geregistreerd en zijn daarom niet 
bekend. Het Laboratorium en Pathologie vormen geen knelpunt, omdat er geen wachttijd is 
voor deze afdelingen. Deze afdelingen kennen wel een doorlooptijd van enkele dagen. Uit 
het voorbeeld blijkt dat de toegangstijd voor een combinatieafspraak wordt bepaald door het 
onderdeel met de langste toegangstijd. De doorlooptijd van de combinatieafspraak in het 
voorbeeld is korter dan die van het normale traject, terwijl de toegangstijd langer is. 

Of de patient voor een combinatieafspraak bij het Elkerliek ziekenhuis kiest, hangt af van 
vele factoren. Ten eerste heeft de patient (in overleg met de huisarts) de keuze tussen een 
reguliere verwijzing en een combinatieafspraak. Uit de evaluatie van ZorgDomein (Bal en 
Mastboom, 2005) blijkt dat wanneer de toegangstijd voor een reguliere verwijzing korter is 
dan voor een combinatieafspraak huisartsen soms toch de voorkeur geven aan een reguliere 
verwijzing boven een combinatieafspraak. Het is de huisartsen vaak wel bekend dat 
patienten het traject in het ziekenhuis sneller doorlopen middels een combinatieafspraak. 
Voor de huisarts is het eerste consult met de specialist echter vaak een belangrijke stap in 
de geruststelling van een patient. Om een combinatieafspraak voor de patient (en huisarts) 
aantrekkelijker te maken, zodat de patient daarvoor zal kiezen, is het van belang om de 
toegangstijd te reduceren. Ten tweede heeft de patient de keuze uit verschillende 
ziekenhuizen voor een combinatieafspraak. ZorgDomein geeft een overzicht van alle 
toegangstijden van deelnemende ziekenhuizen in de regio Zuidoost Brabant. Een ziekenhuis 
met een kortere toegangstijd kan voor de patient aantrekkelijker zijn. 
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4. Patientengroep planning & control 
Op de polikliniek en functieafdeling worden de spreekuren ingedeeld in blokken (naar soort 
onderzoek of verrichting en/of naar aandoening). De indeling in verschillende blokken is 
gebaseerd op historie. lndien er veranderingen optreden, zoals een toename van de 
wachtlijst, een nieuwe specialist of een andere verdeling van operatietijd en consulttijd van 
de specialist, worden de blokken gewijzigd. Dit gebeurt in overleg met het unithoofd en de 
maatschap. De indeling van de spreekuren staat voor 3 maanden tot een jaar vast en is 
gedurende deze periode elke week hetzelfde. Er wordt niet expliciet rekening gehouden met 
seizoensinvloeden. De polikliniek Kindergeneeskunde is als eerste begonnen met het 
aantrekken van extra personeel in de piekmaanden, van november tot en met februari. 
Wanneer specialisten met vakantie gaan, dienen zij dit tijdig aan te geven en worden deze 
spreekuren geblokkeerd. Over het algemeen vallen vakantietijden van specialisten en 
medewerkers in dezelfde periode als vakanties van patienten, zodat vraag en aanbod beide 
dalen. In Deurne sluiten enkele poliklinieken in de vakantieperiode. 

In geval van spoed of semi-spoed neemt de huisarts telefonisch contact op met de polikliniek 
of functieafdeling. De polikliniekassistente beslist dan om de patient sneller een afspraak te 
geven of te overleggen met de specialist. In de nieuwe situatie kan de specialist semi
spoedpatienten evenals reguliere patienten via ZorgDomein verwijzen. Voor spoedpatenten 
moet de huisarts telefonisch contact opnemen. Er wordt wisselend met de planning van 
(semi-)spoedpatienten omgegaan. Sommige afdelingen reserveren spoedplaatsen, andere 
boeken spoedplaatsen over. 

Om een patient verschillende afspraken op een dag te kunnen geven, moeten de 
openingstijden van de verschillende afdelingen op elkaar afgestemd zijn. Momenteel zijn de 
functieafdelingen en Radiologie zoveel mogelijk geopend tijdens spreekuren op de 
polikliniek. Voor de nieuwe combinatieafspraken moet een controle plaatsvinden van de 
afstemming van openingstijden. 

5. Patienten planning & control 
Voor bepaalde onderzoeken geldt dat deze organisatorisch of medisch gezien niet op 
dezelfde dag plaats kunnen vinden als een ander onderzoek of een consult. De 
organisatorische reden is dat er een doorlooptijd geldt van enkele dagen voor laboratorium
of pathologisch onderzoek en voor de uitslag van radiologisch onderzoek. Op de medische 
redenen wordt hier niet ingegaan. Per combinatieafspraak zal dit bekeken moeten worden. 

Het is de taak van de polikliniekassistente om een combinatieafspraak te plannen. 
Momenteel kan een polikliniekassistente bij een andere poli of functieafdeling en Radiologie 
geen afspraken maken middels het afspraaksysteem. Radiologie werkt met een ander 
afspraaksysteem en het systeem van de poliklinieken is zo ingesteld dat men alleen voor de 
eigen polikliniek en eventueel functieafdeling afspraken kan maken. Afspraken bij overige 
afdelingen worden telefonisch en voor Radiologie schriftelijk gemaakt. Enkele poliklinieken 
krijgen van Radiologie terugkoppeling over de gemaakte afspraak, zodat de 
polikliniekassistente een week later een herhaalconsult kan plannen voor de uitslag. 
Veel poliklinieken maken al combinatieafspraken voor de eigen polikliniek en bijbehorende 
functieafdeling. Deze mogelijkheden zijn opgenomen in het afspraaksysteem Mediplan. Vaak 
moeten de combinatieafspraken toch nog handmatig gepland worden, omdat het systeem 
niet alle mogelijkheden kent die de polikliniekassistente uit ervaring wel kent. 

lnformatievoorziening 
Aanpassingen in het proces en de logistieke besturing vragen om aanpassingen in de 
informatievoorziening. De veranderingen in de informatiebehoeften hebben betrekking op 
stuurinformatie (toegangstijden en capaciteitsbenutting) en het retourbericht naar de 
huisarts. lnformatievoorziening valt in het raamwerk onder het kopje "controle". 
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• Stuurinformatie 
De toegangstijden van de poliklinieken worden maandelijks bijgehouden. De toegangstijden 
van de functieafdelingen worden niet geregistreerd. Voor de toegangstijden bestaan landelijk 
de Treeknormen. Deze zijn echter te algemeen om goede controles mee uit te kunnen 
voeren. Voor elk specialisme wordt een maximale wachttijd gegeven (maximaal 4 weken 
toegangstijd tot de polikliniek (www.rivm.nl)). Voor een patient met een urgent probleem is 
deze wachttijd echter veel te lang, terwijl een patient met een niet-urgent probleem mogelijk 
wel langer kan wachten dan de normtijd. De afdelingshoofden van de polikliniek ontvangen 
maandelijks productieoverzichten, waarop onder andere het aantal eerste en 
herhaalconsulten staat en het aantal fte. De afdelingshoofden sturen vooral op signalen die 
zij ontvangen van de medewerkers. Voor zover als mogelijk verifieren zij deze signalen aan 
de hand van de productieoverzichten. Er zijn geen gegevens beschikbaar over 
capaciteitsbenutting. 

Het sectorhoofd Radiologie bekijkt maandelijks de productieoverzichten. De 
productieoverzichten worden vergeleken met het gebruikte budget. lndien het budget en de 
productie niet meer overeenstemmen tracht het sectorhoofd de oorzaken hiervan te vinden. 
Voor wachtlijstpatienten bekijkt het sectorhoofd Radiologie de toegangstijden. Landelijk 
gelden hiervoor de Treeknormen. Deze zijn echter te algemeen en maken geen onderscheid 
tussen spoedpatienten en reguliere patienten (maximaal 4 weken toegangstijd voor 
diagnostiek (www.rivm.nl)). Er vindt geen controle plaats op capaciteitsbenutting, omdat de 
capaciteitsbenutting alleen handmatig uit het systeem gehaald kan worden. 

Op de website van ZorgDomein staan de toegangstijden van de deelnemende ziekenhuizen 
per soort afspraak. Het Elkerliek ziekenhuis moet deze toegangstijden ook aanleveren 
volgens de methodiek van ZorgDomein (zie paragraaf 4.2). Door het overzicht op de website 
zijn verschillen in toegangstijden voor patient en huisarts duidelijk te zien. 

• Retourbericht 
Zoals in de voorgaande paragraaf genoemd, verplicht het ziekenhuis zich een elektronisch 
retourbericht te sturen. lnmiddels worden in het kader van ZorgDomein retourberichten al 
elektronisch verstuurd door het Elkerliek ziekenhuis. In dit onderzoek wordt de verstrekking 
van het retourbericht buiten beschouwing gelaten. De projectgroep ZorgDomein houdt zich 
hier mee bezig. 

3.3. Conclusie 
Het Elkerliek ziekenhuis heeft besloten tot invoering van ZorgDomein. Dit vraagt om een 
nieuw logistiek beheersingsconcept. Uit paragraaf 3.1 volgen de criteria waaraan dit moet 
voldoen: 

• een gestroomlijnd traject tot en met het eerste polikliniekbezoek; 
Dit houdt in dat geen lange wachttijden tussen opeenvolgende stappen mogen bestaan. 
• voldoen aan normtoegangstijden (voor spoed, semi-spoed en regulier); 
Het ziekenhuis moet kunnen voldoen aan de reguliere toegangstijden die in ZorgDomein 
staan, daarnaast (semi-)spoedpatienten tijdig toe kunnen laten en kunnen voldoen aan 
afgesproken toegangstijden voor bepaalde afspraken. Ten aanzien van de reguliere 
toegangstijden stelt het ziekenhuis zelf de normen op. 
• mogelijkheid tot combinatieafspraken; 
Het moet planningstechnisch en organisatorisch mogelijk zijn voor een 
polikliniekmedewerker om een combinatieafspraak te maken bestaande uit een 
functieonderzoek, radiologisch onderzoek en een consult. 
• een elektronisch retourbericht aan huisarts; 
Conform het convenant moet het ziekenhuis een elektronisch retourbericht verzorgen 
voor de huisartsen. 
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• afstemming van vraag en aanbod; 
T enslotte is een algemene eis om processen geed te kunnen organiseren dat vraag en 
aanbod op elkaar afgestemd moeten zijn (Vissers en De Vries, 2005). 

Om dit te kunnen bereiken meet een aantal knelpunten aangepakt worden. De huidige 
werkwijze is vergeleken met het raamwerk van Vissers et al. (2001) en met de veranderende 
situatie en bijbehorende criteria (zie boven) in het kader van ZorgDomein. Tijdens de 
tussentijdse presentatie zijn de gevonden knelpunten besproken met betrokkenen om de 
juistheid en volledigheid te controleren. De uiteindelijke lijst van knelpunten is hieronder 
weergegeven, waarbij bij elk knelpunt vermeld wordt in welke mate het ziekenhuis en/of de 
medisch specialisten invloed uit kunnen oefenen: 
Besturing: 

• Logistieke beheersing is gebaseerd op specialismen en afdelingen en op een lager 
niveau op soort verrichting (bijvoorbeeld consult, echografie, MRI) en niet op 
patientengroepen (bijvoorbeeld diabetespatient). Ketenlogistiek gaat uit van 
patientengroepen en komt daardoor in de huidige situatie niet voldoende tot zijn 
recht. Op lange termijn is dit te be'invloeden, wanneer de Raad van Bestuur en de 
Medische Staf hier achter staan. 

• De Raad van Bestuur kan productieaanpassingen en veranderingen in de 
bedrijfsvoering slechts doorvoeren met toestemming van de medisch specialisten. De 
hoogte van de productie en de bedrijfsvoering zijn be'invloedbaar door de Raad van 
Bestuur en de medisch specialisten. Het feit dat sprake is van deze structuur waarbij 
veranderingen door beide partijen goedgekeurd moeten worden is niet 
be'invloedbaar. 

• Er zijn geen normen vastgesteld voor capaciteitsbenutting en toegangstijden. 
Bovendien ontbreekt managementinformatie over bepaalde indicatoren, waardoor 
daar niet op gestuurd kan worden. Dit knelpunt is te be'invloeden door 
leidinggevenden. 

• Radiologische onderzoeken kennen vaak een langere wachttijd dan de polikliniek (zie 
bijlage 5), waardoor een combinatieafspraak een langere toegangstijd kent dan een 
reguliere verwijzing naar de polikliniek. Bij 10% van de ZorgDomeinafspraken is 
sprake van een combinatieafspraak met een of meer radiologische onderzoeken op 
afspraak (waarvoor dus een wachttijd geldt); dit is ongeveer een derde deel van het 
totaal aantal combinatieafspraken (zie bijlage 5). Wachttijden kan het ziekenhuis 
slechts in samenwerking met de maatschappen be"invloeden. 

• Toegangstijden van functieafdelingen worden niet geregistreerd, waardoor het 
onduidelijk is welk onderdeel (consult op de polikliniek of onderzoek op de 
functieafdeling) de bottleneck zal vormen voor het maken van een 
combinatieafspraak. Registratie is wel mogelijk. 

• De indeling van spreekuren en programma's van onderzoeksafdelingen is gebaseerd 
op historie en houdt geen rekening met seizoensinvloeden. Behalve het ziekenhuis 
heeft de specialist inspraak in de indeling van spreekuren en programma's. 

• Het plannen van combinatieafspraken door de polikliniekassistente is in de praktijk 
lastig wanneer Radiologie en/of een andere poli of functieafdeling betrokken zijn. Het 
afspraaksysteem werkt voor het maken van combinatieafspraken niet optimaal, 
waardoor de polikliniekassistente handmatig naar mogelijkheden meet zoeken. 
Radiologie hanteert een ander afspraaksysteem, waardoor de polikliniekassistente 
geen afspraken bij Radiologie kan plannen. Mediplan is momenteel zo ingesteld dat 
een polikliniekassistente geen afspraak kan plannen voor een poli of functieafdeling 
van een ander specialisme. Leidinggevenden zijn bevoegd om beslissingen te nemen 
ten aanzien van de instellingen van planningssystemen. 

• Er wordt wisselend met de planning van spoedpatienten omgegaan. De ene 
polikliniek werkt met gereserveerde plaatsen, terwijl de andere spoedpatienten 
overboekt. In overleg met de specialist kan het ziekenhuis de werkwijze aanpassen. 
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lnformatie: 
• De toegangstijden van de deelnemende ziekenhuizen in de regio zijn duidelijk 

zichtbaar voor de huisarts en de patient. Grote verschillen in toegangstijden kunnen 
de keuze van de patient be"invloeden. Het ziekenhuis kan in samenwerking met de 
specialisten de eigen toegangstijden be"invloeden. 

• Retourbrieven naar huisartsen stapelen zich soms op bij de polikliniek. Dit knelpunt 
wordt buiten beschouwing gelaten, omdat de projectgroep ZorgDomein zich hier mee 
bezig zal houden. 
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4. Herontwerp 

Dit hoofdstuk start met de projectdefinitie voor het herontwerp. Vervolgens wordt de 
logistieke beheersing die nodig is voor de invoering van ZorgDomein in algemene zin 
behandeld. In de laatste paragraaf wordt de logistieke beheersing uitgewerkt voor het 
specialisme lnterne Geneeskunde. Omdat lnterne Geneeskunde gebruik maakt van 
Radiologie, komt ook het specialisme Radiologie aan bod. 

4. 1. Projectdefinitie herontwerp 
Opdrachtformulering herontwerp 
Op basis van de ontwerpcriteria en knelpunten uit paragraaf 3.3 luidt de opdrachtformulering 
voor het herontwerp als volgt: 

Herontwerp, uitgaande van de invoering van ZorgDomein, de logistieke besturing en 
patientenplanning van de verwijsafspraken voor de specialismen lnterne Geneeskunde 
(polikliniek en functieafdeling) en Radiologie, zodanig dat het proces voldoet aan de 
ontwerpcriteria. Hierbij wordt getracht de gevonden knelpunten zoveel mogelijk op te lossen. 
De ontwerpcriteria en knelpunten zijn in de voorgaande paragraaf beschreven. 

Met betrokkenen is overeen gekomen dat de oplossing de volgende aspecten moet 
bevatten: 

1. een model voor de logistieke besturing van het diagnoseproces; 
2. een methode voor patientenplanning op operationeel niveau; 
3. normen (aannames) voor relevante logistieke prestatie-indicatoren (behorend bij het 

herontwerp) en een kader voor de registratie en presentatie van gegevens; 
4. een voorstel voor de organisatie van de planningsfunctie. 

Doelstellingen 
In overleg met de opdrachtgever zijn de subdoelstellingen uit hoofdstuk 1 aangepast. De 
reden hiervoor is dat de beoogde effecten in hoofdstuk 1 pas te controleren zijn als het 
Elkerliek ziekenhuis met combinatieafspraken binnen ZorgDomein werkt. Middels de 
managementinformatie die ZorgDomein dan zal leveren kunnen de doelstellingen 
gecontroleerd worden. Met behulp van de huidige registratie kunnen de effecten niet 
voorspeld worden. 
De aangepaste subdoelstellingen hebben betrekking op de randvoorwaarden om 
combinatieafspraken mogelijk te maken en luiden nu als volgt: 

• in 50% van de gevallen is er voldoende beschikbaarheid van spoedtoegangstijd, in 
50% van de gevallen is er voldoende beschikbaarheid van semi-spoedtoegangstijd 
en in 95% van de gevallen is er voldoende beschikbaarheid voor reguliere patienten 
(overige gevallen van (semi-)spoed worden buiten de planningsregels om opgelost, 
daartoe wordt flexibele capaciteit ingezet); 

• het ziekenhuis realiseert voor combinatieafspraken een toegangstijd die maximaal 
een week langer is dan de toegangstijd voor een reguliere verwijzing naar de 
polikliniek; 

• onderdelen van combinatieafspraken die medisch gezien op een dag plaats kunnen 
vinden, kunnen organisatorisch gezien ook op een dag plaats vinden. 

Keuze specialisme en afbakening 
Het specialisme is gekozen op basis van de volgende criteria: 

• Het specialisme moet tot de groep behoren die in de eerste ronde met de 
werkgroepen voor ZorgDomein start, omdat de implementatie van 
combinatieafspraken voor deze specialismen het eerste plaats zal vinden. 

• Het specialisme moet bij de grootste tien specialismen horen in termen van het aantal 
eerste polikliniekbezoeken, omdat bij een groter aantal eerste polikliniekbezoeken 
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een groter aantal combinatieafspraken verwacht kan worden dan bij een gering 
aantal eerste polikliniekbezoeken. 

• Het specialisme moet een korte toegangstijd tot de polikliniek hebben (minder dan 3 
weken) en regelmatig gebruik maken van bottleneckcapaciteiten van Radiologie, 
omdat daar problemen zullen ontstaan met combinatieafspraken. 

Bijlage 6 geeft de waarden per specialisme voor deze criteria. Daaruit volgt dat lnterne 
Geneeskunde het beste in aanmerking komt voor een verdere uitwerking van de logistieke 
beheersing. Uit de bestaande afspraken binnen ZorgDomein in de regio Zuidoost Brabant 
blijkt dat voor lnterne Geneeskunde veelal echo's, scopieen en laboratoriumonderzoeken 
opgenomen zijn in combinatieafspraken. Naast de consulten op de polikliniek, zullen alleen 
de genoemde onderzoeken in ogenschouw worden genomen. Paragraaf 4.3 gaat in op de 
logistieke beheersing voor lnterne Geneeskunde. 

4.2. Logistieke beheersing algemeen 
Stroomlijnen 
Over het algemeen moeten de capaciteiten van de polikliniek, Radiologie en 
functieafdelingen met elkaar in evenwicht zijn. Wanneer dit niet het geval is, wordt een van 
de capaciteiten overbelast of onderbezet. Door een onjuiste balans is de doorstroming van 
poliklinische patienten niet goed (Vissers, 1991 ). Dit betekent dat elke fase (eerste consult, 
functieonderzoek, radiologisch onderzoek, herhalingsconsult, et cetera) voor een bepaalde 
patientengroep de juiste capaciteit moet hebben. De toegangstijden zijn een middel om te 
signaleren of de capaciteit voldoende is. In geval van ontoereikende capaciteit, zullen de 
toegangstijden oplopen. Wanneer een van de capaciteiten van een combinatieafspraak een 
langere toegangstijd heeft dan de overigen, is de toegangstijd voor de combinatieafspraak 
gelijk aan deze langste toegangstijd. Het is daarom van belang om per capaciteit of afdeling 
afspraken te maken over de te leveren prestaties in de vorm van toegangstijden. Wanneer 
veranderingen in de vraag optreden, moeten alle fasen mee ademen met de beweging van 
de vraag. Wanneer de capaciteiten op elkaar afgestemd zijn, moeten vervolgens de 
openingstijden van capaciteiten op elkaar worden afgestemd, zodat combinatieafspraken 
gerealiseerd kunnen worden. 

Het bovenstaande kan uitgedrukt worden in patientengroepen of in specialismen en 
afdelingen. Het beleid van het ziekenhuis ten aanzien van ketenlogistiek is gericht op het 
stroomlijnen van processen voor bepaalde patientengroepen. Dit kan echter leiden tot 
suboptimalisatie; de patientengroepen waarvoor gestroomlijnde trajecten opgezet zijn, 
krijgen voorrang, metals gevolg dat andere groepen langer moeten wachten. In het geval 
van ZorgDomein zou dit kunnen betekenen dat een patient die via ZorgDomein wordt 
verwezen, sneller terechtkan dan een patient die met dezelfde verwijsreden op de reguliere 
wijze wordt doorgestuurd. In het herontwerp moeten de hierboven genoemde vormen van 
suboptimalisatie en ongelijke behandeling van patienten worden voorkomen. Dit is mogelijk 
door ervoor te zorgen dat alle afdelingen redelijke toegangstijden hebben voor alle patienten 
(ongeacht de manier waarop ze verwezen zijn of de groep waartoe ze behoren), uiteraard 
afgestemd op de mate van urgentie. Wanneer deze toegangstijden op elkaar afgestemd zijn, 
wordt het pas mogelijk om combinatieafspraken te maken zonder dat de patient langer moet 
wachten. Voor patienten die niet middels ZorgDomein verwezen zijn en dus geen 
combinatieafspraak krijgen, gelden dezelfde toegangstijden. Het verschil is dat voor deze 
patienten nog de eenstapslogistiek toegepast wordt; de stappen worden niet ineens gepland, 
maar achtereenvolgens. 

Figuur 4.1 geeft het besturingsmodel schematisch weer. Daarin geeft de dikke pijl het proces 
weer dat de patient doorloopt door verschillende afdelingen. Deze afdelingen stemmen hun 
toegangstijden op elkaar af, zodat een combinatieafspraak binnen dezelfde termijn mogelijk 
is als een losse afspraak. Er vindt wekelijks controle plaats op de toegangstijden. In geval 
van afwijkingen kunnen tijdelijke maatregelen genomen worden, zoals tijdelijke uitbreiding 
van het rooster. Daarnaast wordt jaarlijks de vraagverdeling bekeken en worden de 
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logistieke parameters daarop structureel aangepast. Met logistieke parameters worden in dit 
geval de beschikbare capaciteiten van de afdeling bedoeld, te weten de specialist, 
verpleegkundige en de ruimte. Deze zijn nodig om een programma op te kunnen stellen 
waarin voor elk type onderzoek en voor elke soort urgentie het juiste aantal plekken 
beschikbaar is. In de figuur is te zien dat de logistieke beheersing opgesplitst is in 
deelfuncties. Bertrand et al. (1998) spreken in dit geval van decompositie. De complexiteit 
wordt gereduceerd doordat elke deelfunctie zijn eigen doelstelling (toegangstijd) en eigen 
beslissingsvrijheid heeft. Er is wel coordinatie tussen de deelfuncties nodig, in dit geval ten 
aanzien van de toegangstijden. De logistieke beheersing en de werking van de regelkringen 
zullen in de volgende paragrafen nader toegelicht worden. Daar komt ook de 
patientenplanning op operationeel niveau aan de orde. 

·------------------------------------------------------. 
Afstemming door normtoegangstijd • 

I I 
---------------------------r------------------- --- --- - -~ 

I .. 
·-----WEKELIJKSE-cor::ir-ROLEt:-;.~~-~io-rmt~-a"°g~~g~tijd ______ : ________ , 
I I I 
--------------------------~------- - -------------------• I 

I I 
I I 

·--------------------------L ___________ _____________ ____ . ______ y. ______ , 
J Toegangstijd = x weken l J AFWIJKING? : 
---------r------------- - --,-------------------~--------~ - ------r------' 

I I I I 
I 
I 

Vraagverdeling -+-----...... -+------+--+------.,. Patient! 
: Logistieke Logistieke Logistieke : 

1 _______ y ______ ., beheersing beheersing beheersing :- -T-IJ_ D __ EJL_l_J_K_E_ -: 
JAARLIJKS Radiologie Functieafdeling Polikliniek , , 

: VASTSTELLEN: : CAPACITEIT : 
: : ~-----------------t--------------- ----t-------- --~ INZETTEN : 
L- - -----,-------~ ·--------~-----------------~------- -- ---------~---- - ---. I I 

L- ------~---~~~~~~-~~-~~-~~~!~~~-i:~-~~~~~~~~~-~~~-':~'-~~---1 ·--------------
Figuur 4.1 Besturingsmodel op tactisch niveau (patientenstroombeheersing) 

De voordelen van het toepassen van bovengenoemd besturingsmodel zijn een betere 
afstemming tussen capaciteiten in de verschillende processtappen en een betere 
afstemming van capaciteiten op de vraag. Dit resulteert in een proces met een kortere 
doorlooptijd. Dit is een patientvriendelijker proces en draagt daarom bij aan het streven van 
het ziekenhuis om eerste keus te zijn voor de patient. 

Een raamwerk voor de logistieke beheersing 
De voorgestelde manier van werken vraagt om aanpassingen in de logistieke beheersing. Er 
zijn in de literatuur drie modellen voor logistieke beheersing in ziekenhuizen te vinden 
waarbij gestuurd wordt op capaciteitsgebruik van patientengroepen. Het eerste model is het 
raamwerk van Vissers et al. (2001), dat aan de orde geweest is bij de analyse van de huidige 
situatie. Bijlage 3 beschrijft het raamwerk. Het tweede model is een model van Roth en 
Dierdonck dat gebaseerd is op dbc-groepen en de MRP-aanpak uit het bedrijfsleven. Ten 
slotte heeft Hogewind (1988) een model ontwikkeld dat eveneens gebaseerd is op dbc
groepen. Het gaat echter niet uit van een MRP-aanpak. De modellen vertonen veel 
overeenkomsten. Alie maken een onderscheid naar verschillende patientengroepen en 
verschillende niveaus en reduceren daarmee de complexiteit. Alie modellen besteden 
aandacht aan het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod. Een verschil tussen de 
raamwerken is gelegen in de indeling van patientengroepen. Het raamwerk van Vissers et al. 
(2001) gaat uit van iso-procesgroepen, terwijl de modellen van Roth en Dierdonck (1998) en 
Hogewind (1988) zijn gebaseerd op dbc-groepen. De laatste twee modellen voegen dbc
groepen samen, zodat groepen ontstaan die gebruik maken van dezelfde capaciteiten. Het 
voordeel is dat al in dbc's geregistreerd wordt en dat medewerkers gewend zijn aan deze 
indeling. Het raamwerk van Vissers et al. (2001) kan ook op dbc-groepen gebaseerd worden, 
wanneer deze zo samengevoegd worden dat groepen ontstaan die gebruik maken van 
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dezelfde capaciteiten. Een ander verschil is dat het raamwerk van Roth en Dierdonck (1998) 
werkt volgens het MRP-principe. Hiertoe moet voor elke patientengroep een BOR (Bill of 
Resources) opgesteld worden. Deze BOR is stochastisch voor patientengroepen, terwijl 
MRP gebaseerd is op een deterministische BOM (Bill of Materials). De variabiliteit aan 
capaciteitsgebruik binnen een patientengroep is volgens Roth en Dierdonck (1998) 
voldoende klein om toch MRP toe te kunnen passen. De variabiliteit binnen 
patientengroepen gebaseerd op zorgvraag is onbekend. Het is daarom zeer de vraag of 
MRP toegepast kan worden. Bovendien werkt MRP met leverdata, een begrip dat in de 
gezondheidszorg niet voorkomt. Er wordt gestuurd op toegangstijd en doorlooptijd in plaats 
van leverdatum. Het model van Roth en Dierdonck is daarom minder geschikt. Tenslotte is er 
bij het model van Hogewind (1988) geen sprake van terugkoppeling tussen de verschillende 
niveaus, terwijl dit wel van belang is om bij te kunnen sturen en de niveaus op elkaar af te 
kunnen stemmen. Het raamwerk van Vissers et al. (2001) is het meest geschikt en wordt 
daarom gebruikt om de logistieke beheersing voor de nieuwe situatie te ontwerpen. 

lnvulling van het raamwerk voor logistieke beheersing 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de invulling van het raamwerk van Vissers et al. (2001) 
voor de nieuwe situatie. Deze paragraaf behandelt per niveau de voorgestelde 
veranderingen in de productiebesturing. 

1. Strategische planning 
Strategisch beleid wordt vastgesteld voor een termijn van twee tot vijf jaar. Hier zal alleen de 
strategische planning behandeld worden die betrekking heeft op de productiebesturing. 
Om suboptimalisatie in de toekomst te voorkomen, is het van belang dat het ziekenhuis in 
samenwerking met de Medische Staf een algemeen beleid opstelt voor ketenlogistiek en dit 
uitdraagt binnen de organisatie. Een mogelijkheid om suboptimalisatie te voorkomen, is het 
bekijken van alle patientengroepen die gebruik maken van dezelfde capaciteit. Dit houdt in 
dat een specialisme in zijn geheel beschouwd moet worden (Vissers en De Vries, 2004). 
Voor onderzoeksafdelingen die patienten van meerdere specialismen onderzoeken geldt dat 
de totale patientenstroom in ogenschouw genomen moet worden. In de toekomst zou op 
strategisch niveau besloten moeten worden welke patientengroepen en subgroepen 
onderscheiden worden. 

Tenslotte worden op dit niveau de normen voor bezettingsgraden vastgesteld voor de 
polikliniek, onderzoeksafdelingen, operatiekamers en kliniek. Het betreft hier globale normen, 
dus niet uitgesplitst naar specifieke capaciteiten. Deze normen dienen als kader voor de 
lagere niveaus van het raamwerk. 

2. Patientenvolume planning & control 
Op strategisch en tactisch niveau wordt de productie voor het komende jaar vastgesteld in 
termen van hoofdproductgroepen. Dit zijn groepen die een identiek capaciteitsbeslag 
hebben. In de huidige situatie worden de specialismen als hoofdproductiegroepen 
beschouwd. De huidige werkwijze kan daarom blijven bestaan. Uitgaande van de 
vastgestelde bezettingsgraad en productie kan de benodigde capaciteit grofweg vastgesteld 
worden. 

3. Capaciteiten planning & control 
De patientenstroom wordt op dit tactische niveau nader gedetailleerd en uitgedrukt in het 
aantal verwachte patienten per patientengroep. Op dit niveau vindt vervolgens de 
capaciteitstoewijzing plaats aan specialismen en patientengroepen. De patienten binnen een 
groep maken gebruik van dezelfde capaciteiten (iso-procesgroepen). Omdat binnen een 
specialisme (hoofdproductgroep) verschillende patientengroepen kunnen worden 
onderscheiden, kunnen capaciteiten voortaan beter aan patientengroepen toegewezen 
worden in plaats van aan specialismen. Het betreft hier de specifieke toewijzing van 
capaciteiten in de tijd, zoals de spreekuurcapaciteit en de onderzoekscapaciteit. Het is van 
belang om hierbij rekening te houden met seizoensinvloeden. De toewijzing vindt plaats voor 
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de termijn van drie maanden tot een jaar in overleg tussen sectorhoofden, afdelingshoofden 
en maatschappen en vindt plaats op basis van de vraagverdeling. 

4. Patientengroep planning & control 
Op dit tactische niveau moet de marktprestatie per patientengroep expliciet vastgesteld 
worden. Het betreft de urgentiecriteria en acceptabele wachttijden (spoed, semi-spoed en 
regulier). Verder vindt op dit niveau roostering van personeel en ruimten voor de komende 
weken of maanden plaats volgens de huidige werkwijze, binnen de kaders die op het hoger 
gelegen niveau gesteld zijn. Er vindt afstemming plaats over de aanwezigheid van de 
specialist en de beschikbaarheid van personeel en ruimten. 

5. Patienten planning & control 
Deze paragraaf beschrijft hoe de logistieke beheersing van het proces plaats vindt op het 
niveau van patientenplanning (operationeel niveau). 

• Twee fasen planning 
De nieuwe situatie vraagt om een andere manier van afspraakplanning dan de huidige 
situatie, omdat capaciteiten in de huidige situatie onafhankelijk van elkaar gepland worden. 
Kusters (1988) stelt dat als men de bezetting van de diverse capaciteiten in de hand wil 
houden, de planning voor patienten die van dezelfde capaciteiten (bijvoorbeeld Radiologie 
en Polikliniek lnterne Geneeskunde) gebruik maken, via een kanaal moet lopen. In geval van 
een combinatieafspraak zijn de planning van Radiologie, de polikliniek en een functieafdeling 
aan elkaar gerelateerd. Echter volgens Kusters zouden deze afdelingen elk middels een 
orgaan hun planning moeten regelen. De afstemming tussen de verschillende planningen 
zou alleen mogelijk zijn, wanneer dit voor alle afdelingen hetzelfde orgaan is. Dit zou leiden 
tot een centrale planning voor de poliklinieken, onderzoeksafdelingen en Radiologie. Deze 
methode hanteert het ziekenhuis voor de operatiekamers en verpleegafdelingen. Om de 
bezettingsgraad van zowel de operatiekamers als de verpleegafdelingen te beheersen, moet 
deze centraal beheerst worden. Na een operatie volgt immers onmiddellijk een vraag naar 
beddencapaciteit. Kusters (1988) geeft echter aan dat een puur centrale planning tot grote 
acceptatieproblemen zal leiden, omdat specialisten hiermee hun beslissingsbevoegdheid uit 
handen moeten geven. Hij stelt daarom tussenoplossingen voor (zie bijlage 7). Een 
geschikte oplossing is een planning in twee fasen. Alie specialismen krijgen bepaalde 
capaciteiten van Radiologie en de voor hun betreffende functieafdelingen toegewezen die zij 
vol kunnen plannen met niet-urgente patienten op afspraak. Dit kan voorlopig op papier 
plaats vinden, zodat polikliniekassistenten (nog) niet met het systeem van Radiologie hoeven 
te leren werken. Kort voordat de datum van de planning aanbreekt, plant een centraal 
planbureau de overgebleven plaatsen vol. Dit centrale bureau kan de afdeling Radiologie of 
een functieafdeling zelf zijn, omdat dan alleen nog voor de eigen afdeling gepland hoeft te 
worden. Op korte termijn worden geen combinatieafspraken gepland, omdat 
combinatieafspraken niet mogelijk zijn voor (semi-)spoedpatienten. De specialisten moeten 
nog steeds een stukje van hun beslissingsbevoegdheden afgeven, maar dit stukje is bij deze 
oplossing zo klein mogelijk, wat de kans op acceptatie vergroot. Het voordeel van deze 
oplossing is dat er centrale coordinatie plaats vindt, maar dat een groot deel van de 
beslissingen decentraal plaats vindt, zodat de zwaarte van de centrale functie verminderd 
wordt. Dit laatste effect zal pas merkbaar zijn als het aantal combinatieafspraken van een 
grote omvang is. 

• Planning van (semi-)spoedpatienten 
Binnen ZorgDomein hebben huisartsen de mogelijkheid om te kiezen voor een verkorte 
toegangstijd, indien medisch noodzakelijk. De huisarts bepaalt dan de maximaal toegestane 
toegangstijd. In de huidige situatie vindt dit ook al plaats, maar dan vaak in overleg met de 
specialist. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot spoedverwijzingen. Semi-spoedpatienten 
en spoedpatienten vormen een extra obstakel voor de patientenplanning. Zij verstoren vaak 
de planning. Het Oogziekenhuis in Rotterdam werkt met een gefaseerde planning die 
afgeleid is van de planning van vliegtuigstoelen van KLM. Gebaseerd op een 
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vraagvoorspelling wordt een bepaald aantal (semi-)spoedplaatsen vrijgehouden. Vanaf twee 
weken voor het aanbreken van het spreekuur mogen de semi-spoedplaatsen worden 
ingepland en op de dag van het spreekuur de spoedplaatsen. De voordelen zijn een minder 
hectisch spreekuur door een gelijkmatigere patientenstroom en stabielere werkdruk en 
minder onder- of overboekingen (www.snellerbeter.nl). In het herontwerp voor lnterne 
Geneeskunde en Radiologie (hoofdstuk 5) wordt voor deze vorm van patientenplanning het 
aantal benodigde spoed- en semi-spoedplekken bepaald voor scopieen en voor echo's. 

Controle 
Volgens Bouman (1984) vormen de toegangstijd en de uitloop van het spreekuur voldoende 
stuurinformatie voor de beheersing van de polikliniek. De uitloop van het spreekuur geeft een 
indicatie van de wachttijd van patienten, maar is voor het voorgestelde besturingsmodel niet 
relevant en wordt daarom buiten beschouwing gelaten. Een toevoeging is de 
bezettingsgraad, zodat duidelijk is of de spreekuren te vol geboekt zijn of onderbezet zijn. 

Zoals in paragraaf 4.1 beschreven is, is er afstemming ten aanzien van de toegangstijden. 
De toegangstijden vormen daarom essentiele managementinformatie voor de hoofden van 
de verschillende deelfuncties (afdelingen), maar tevens voor het hogere management. Om te 
kunnen bekijken of de capaciteit voldoende is, is de capaciteitsbenutting van belang. De 
prestatie-indicatoren voor de deelfuncties kunnen uitgedrukt worden in toegangstijd en 
capaciteitsbenutting, waarbij de toegangstijden een coordinerende rol hebben. In de huidige 
situatie registreert niet elke afdeling toegangstijden en vindt de registratie niet op eenduidige 
wijze plaats. Bovendien is het onmogelijk om de toegangstijden voor combinatieafspraken te 
bepalen. Ten aanzien van de bezettingsgraad van capaciteiten wordt geen informatie 
verstrekt. 

• Toegangstijd: 
Momenteel werkt de afdeling Automatisering aan een programma waarmee alle afdelingen 
die gebruik maken van het afspraaksysteem Mediplan (poliklinieken en functieafdelingen) 
toegangstijden kunnen bepalen. In dit programma kiest een medewerker de wachttijd tot de 
x-de afspraakmogelijkheid en de soort afspraak. ZorgDomein stelt voor om de toegangstijd 
voor reguliere verwijzingen te baseren op de vijfde afspraakmogelijkheid. Het Elkerliek 
ziekenhuis heeft dit voorstel overgenomen. Het programma biedt tevens de mogelijkheid om 
de toegangstijd voor een combinatieafspraak te bepalen. Bij een combinatieafspraak heeft 
ZorgDomein een voorstel waarbij de keuze voor de x-de afspraakmogelijkheid afhangt van 
het aantal combinatieafspraken dat wekelijks wordt gemaakt (zie tabel 4.1). 

Dome in 

Omdat Radiologie een ander planningssysteem hanteert, maken radiologische onderzoeken 
momenteel geen onderdeel uit van het programma dat de toegangstijden berekent. De 
berekening van de toegangstijd voor een combinatieafspraak waarin een radiologisch 
onderzoek voorkomt, is nog niet mogelijk. Bekeken moet worden of dit opgenomen kan 
worden in het programma. In de loop van dit jaar gaat Radiologie met een nieuw 
registratiesysteem werken. De mogelijkheid moet dan bekeken worden of dit nieuwe 
systeem, in tegenstelling tot het oude, in staat is om de toegangstijd voor de vijfde plek te 
bepalen in plaats van voor de eerste plek. 

Of de vijfde plek voor reguliere afspraken en de 1°, 2° of 3° plek voor combinatieafspraken de 
juiste is om een goed beeld van de toegangstijd te krijgen is de vraag. Het verdient 
aanbeveling om de werkelijk gerealiseerde toegangstijden gedurende een periode eens te 
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vergelijken met de voorspelde toegangstijden middels het computerprogramma gedurende 
diezelfde periode. 

• Capaciteitsbenutting: 
De capaciteitsbenutting kan worden bepaald door de benutte capaciteit (productie) per 
maand te delen door de beschikbare capaciteit per maand (volgens de planning). Deze 
waarde heeft dan betrekking op de benutting van het aantal beschikbare plekken, maar zegt 
niets over de tijd dat de capaciteit in werkelijkheid onbenut is. Daar zijn geen gegevens over 
beschikbaar. De berekening van de benutting van de beschikbare plekken is zeer 
arbeidsintensief, omdat in de planningssystemen de beschikbare plekken, de lege plekken 
en de overboekingen geteld moeten worden. Bovendien ontstaat een verkeerd beeld 
wanneer een afdeling geen spoedplekken reserveert, maar spoedpatienten altijd extra aan 
het program ma toevoegt. Er ontstaat dan een bezettingsgraad van meer dan 100%, terwijl 
de onderzoekskamer in werkelijkheid misschien gedurende een bepaalde tijd onbenut is. De 
capaciteitsbenutting is pas een goede indicator wanneer in het planningssysteem een reeel 
aantal plekken gereserveerd is met een reele gemiddelde tijdsduur. Het verdient aanbeveling 
om te onderzoeken of het systeem de capaciteitsbenutting automatisch kan berekenen. 
Mogelijk kan Automatisering de gegevens aanleveren aan de afdelingshoofden. De 
berekening van de mate waarin een capaciteit in werkelijkheid bezet is, is nog 
arbeidsintensiever, omdat dan in de praktijk metingen uitgevoerd moeten worden. Wanneer 
de berekening van de benutting van de beschikbare plekken automatisch plaats kan vinden 
en wanneer plekken een reele tijdsduur hebben in het systeem, verdient die methode sterk 
de voorkeur. 

Conclusies en aanbevelingen 
Om de patient een gestroomlijnd traject aan te kunnen bieden moeten afspraken worden 
gemaakt over de toegestane toegangstijden van alle betrokken afdelingen. Pas wanneer alle 
onderdelen van een combinatieafspraak een redelijke toegangstijd hebben, is de 
combinatieafspraak binnen een redelijke tijd te plannen. Wat een redelijke toegangstijd is, 
moet per specialisme worden bepaald. Voor lnterne Geneeskunde komt dit in de volgende 
paragraaf aan bod. Om een toename van de toegangstijd te voorkomen, moet men op 
veranderingen in de vraag kunnen anticiperen door het aanbod aan te passen. 

In het raamwerk van Vissers et al. (2001) is dit besturingsmodel verder uitgewerkt. Op 
strategisch niveau zou de Raad van Bestuur samen met de Medische Staf beleid ten 
aanzien van ketenlogistiek moeten formuleren en dit moeten uitdragen. Op tactisch niveau 
vindt per patientengroep de toewijzing van capaciteiten (bijvoorbeeld spreekuurcapaciteit en 
onderzoekscapaciteit) plaats voor de termijn van drie maanden tot een jaar op basis van de 
vraagverdeling. In het volgende hoofdstuk wordt dit uitgewerkt voor de echokamer en de 
lnterne Behandelkamer. Op operationeel niveau zijn twee veranderingen nodig. De eerste is 
de overstap naar een twee fasen planning, waarbij de polikliniekassistente een aantal 
plekken rechtstreeks bij Radiologie in kan plannen. Ten tweede is het van belang dat voor de 
gefaseerde planning, waarbij op basis van de vraagverdeling een bepaald aantal spoed en 
semi-spoedplekken in het rooster opgenomen wordt, het juiste aantal plekken gebruikt wordt 
(zie hoofdstuk 5). 
T enslotte wordt een regelmechanisme voorgesteld waarbij leidinggevenden op basis van de 
toegangstijd, capaciteitsbenutting en vraag in overleg met de maatschap bijsturen. De 
manier waarop data kunnen worden verzameld, behoeft nog nader onderzoek. 

4.3. Logistieke beheersing bij lnterne Geneeskunde 
In de vorige paragraaf is een algemeen voorstel gedaan voor de logistieke beheersing. In dit 
hoofdstuk zal de logistieke beheersing voor het specialisme lnterne Geneeskunde specifiek 
uitgewerkt worden. Omdat dit specialisme gebruik maakt van het specialisme Radiologie, 
komt ook Radiologie aan bod. De beschrijving van de logistieke beheersing van lnterne 
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Geneeskunde vindt eveneens plaats middels het raamwerk van Vissers et al. (2001 ). Alleen 
veranderingen ten opzichte van de huidige situatie komen aan bod. 

1 . Strategische planning 
Op dit niveau worden de patientengroepen vastgesteld. De theorie over dit onderwerp is 
opgenomen in bijlage 8. De medewerkers van de polikliniek lnterne Geneeskunde 
onderscheiden verschillende groepen patienten. Een patient wordt in de juiste groep 
geplaatst door aan de patient te vragen wat de klachten zijn. Deze indeling is dus gebaseerd 
op zorgvraag. Het betreft de volgende groepen: 

• Gastro-enterologie 
• Stofwisselingsziekten I endocrinologie 

o Diabetes 
• Oncologie 
• Bloedziekten I hematologie 
• Algemeen 
• Reumatologie 
• lnfectieziekten 

Onder stofwisselingsziekten valt een grote subgroep, diabetes, die vanwege zijn omvang 
apart benoemd wordt. Naast deze indeling is de urgentie van belang. Er bestaat een 
onderscheid tussen spoed, semi-spoed en regulier. De processen van de verschillende 
groepen zijn weergegeven in bijlage 9. Reumatologie is niet opgenomen in de schema's. 
Deze groep is klein en het proces verloopt zoals dat van de groep stofwisselingsziekten, 
waarbij het verschil is dat van de Radiologiecapaciteit gebruik gemaakt wordt voor de 
rontgenfoto's. Het maken van rontgenfoto's gebeurt niet op een bottleneckcapaciteit en kent 
geen wachttijd. De groep Reumatologie wordt vanwege de grote overeenkomsten in het 
proces bij de groep stofwisselingsziekten gevoegd. Uit bijlage 9 blijkt dat er slechts drie 
verschillende processen zijn voor de volgende groepen: gastro-enterologie, diabetes en 
overig. Deze groepen maken gebruik van gedeelde capaciteiten. De eerste capaciteit is de 
spreekuurcapaciteit. Met uitzondering van het diabetesspreekuur, houden internisten 
spreekuur, zonder daarbij geassisteerd te worden door een medewerker. Elke arts heeft een 
hoofdaandachtsgebied, maar ziet daarnaast ook enkele andere patientengroepen. Alie 
artsen behandelen patienten uit de groepen algemeen en infectieziekten. Door deze 
verdeling is het onduidelijk hoeveel spreekuurcapaciteit beschikbaar is voor elke groep. 
Alleen voor diabetespatienten bestaan speciale spreekuurplaatsen. Om deze reden zullen 
twee groepen onderscheiden worden: diabetespatienten en overige patienten. 
De onderzoekscapaciteiten, waaronder echo, scan, scopie en laboratorium, worden niet 
alleen gebruikt door lnterne Geneeskunde, maar ook door patienten van andere 
specialismen. 
Tevens worden op dit niveau de gewenste bezettingsgraden bepaald. Dit is een taak voor de 
sectorhoofden en het hoofd Dienst Patientenzorg. 

Van de gedefinieerde patientengroepen zijn in bijlage 9 de processen weergegeven voor de 
huidige situatie. Dit proces wijzigt wanneer een patient gebruik maakt van een 
combinatieafspraak. Figuur 4.2 geeft het nieuwe proces weer. Binnen ZorgDomein wordt het 
proces in een combinatieafspraak vastgelegd tot en met het eerste polikliniekbezoek (EPB). 
Dit proces bestaat naast het huidige proces, zoals weergegeven in bijlage 9. Op het moment 
dat de patient contact opneemt voor een afspraak, wordt duidelijk tot welke groep de patient 
behoort, doordat de patient al dan niet een ZorgDomeinnummer noemt. 
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toegangstijd 

Radiologie 
(echo I scan) 

Laboratorium 
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Behandelcentrum 
(scopie) 

beslismoment 

EPB Herhaalconsult 

Ontslag 

Figuur 4.2 Processchema combinatieafspraak patientengroep overig lnterne Geneeskunde 

2. Patientenvolume planning & control 
Hier verandert niets ten opzichte van de huidige werkwijze. 

3. Capaciteiten planning & control 
In plaats van het specialisme als een geheel te beschouwen worden twee groepen 
onderscheiden: diabetespatienten en overige patienten. Het voordeel is dat ontwikkelingen 
binnen een specifieke groep beter doorvertaald kunnen worden naar productiecijfers en 
capaciteit. Per patientengroep worden nu gedeelde en ongedeelde capaciteiten toegewezen. 
De spreekuren zijn ongedeeld, terwijl de overige capaciteiten gedeeld zijn. De gedeelde 
capaciteiten (echokamers, lnterne Behandelkamer voor scopieen en het laboratorium) 
worden tevens gebruikt door andere specialismen. De totale benodigde capaciteit van de 
onderzoeksafdelingen voor alle specialismen is van belang. Deze kan worden berekend uit 
de vraagverdeling, zoals verderop in dit rapport gebeurt voor echo's en scopieen. 

4. Patientengroep planning & control 
Op dit niveau wordt de marktprestatie per patientengroep vastgesteld, uitgedrukt in 
toegangstijden. Uit bestaande combinatieafspraken in ZorgDomein voor andere 
ziekenhuizen blijkt dat een scopie of echo onderdeel uit kunnen maken van een 
combinatieafspraak. De toegangstijd tot de polikliniek lnterne Geneeskunde bedraagt 2,5 
weken, terwijl de toegangstijd voor een scopie gemiddeld 4 weken en voor een echo 
gemiddeld 5,5 weken is. Een combinatieafspraak waar deze onderzoeken deel van uitmaken 
heeft dan een toegangstijd van minstens 5,5 weken, terwijl een reguliere verwijzing naar de 
polikliniek een toegangstijd van 2,5 weken kent. 

In de ideale situatie zou de toegangstijd van de polikliniek leidend zijn en zouden de 
onderzoeksafdelingen zich daaraan moeten aanpassen. Omdat de patient bij een 
combinatieafspraak al voordeel ondervindt van de kortere doorlooptijd, zou de toegangstijd 
eventueel iets langer mogen zijn. Een toegangstijd van ongeveer 5 weken is echter niet 
aantrekkelijk voor de patient. De patient wil zo snel mogelijk terechtkunnen voor diagnostiek. 
Het is aan het management en de maatschap om in overleg tot een normtoegangstijd te 
komen waaraan de onderzoeksafdelingen moeten voldoen. In dit rapport wordt uitgegaan 
van een normtoegangstijd die tussen de toegangstijd van de polikliniek (2,5 weken) en de 
huidige situatie (4,5 weken voor scopie en 5,5 weken voor echo) ligt. Er wordt aangenomen 
dat de normtoegangstijd 3,5 weken is. Voor andere toegangstijden is dezelfde aanpak 
bruikbaar als in dit rapport beschreven. Bepaalde berekeningen moeten dan echter opnieuw 
worden uitgevoerd. Het volgende hoofdstuk gaat in op de oorzaken van de lange 
toegangstijden en mogelijke manieren om tot een reductie van de toegangstijden te komen. 

In de regio liggen de toegangstijden voor scopieen en echo's beduidend lager (zie tabel 4.2 
en 4.3). Het gevaar bestaat dat patienten voor andere ziekenhuizen in de regio kiezen. 
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Tabel 4.2 Wachttiiden echo's ziekenhuizen regio (ianuari 2006) 
Ziekenhuis Plaats Wachttijd 
Maxima Medisch Eindhoven 1 week 
Centrum 
Bernhoven Veg he I Bovenbuik: 1 week 

Onderbuik en diversen: 1 week 
St. Anna Geldrop Bovenbuik: 2 weken 

Onderbuik: 1 week 
Catharina Eindhoven Nuchter: 3 weken 

Niet nuchter: 2 weken 
Heupen: 5 weken 

Elkerliek ziekenhuis Deurne Bovenbuik I onderbuik: 6 weken 
Elkerliek ziekenhuis Helmond Bovenbuik I onderbuik: 6 weken 

Tabel 4.3 Wachttiiden scopieen ziekenhuizen regio (ianuari 2006) 
Ziekenhuis Plaats Wachttijd 

Gastro- Sigmo"idscopie Colon- Punctie 
scopie scopie 

Maxima Medisch Eindhoven 1 week 1 week 1 week geen 
Cent rum 
St. Anna Geldrop 1 week 1 week 1 week enkele 

dagen 
Maxima Medisch Veldhoven 1 week 1 week 2-3 weken onbekend 
Centrum 
Bernhoven Vegh el Y2 week 2 weken 3 weken onbekend 
Catharina Eindhoven 2-3 weken 2-3 weken 2-3 weken 2-3 weken 
Elkerliek ziekenhuis Deurne 3 weken 2 Y2 weken 6 Y2 weken n.v.t. 
Elkerliek ziekenhuis Helmond 4 weken 4 Y2 weken 6 weken enkele 

dagen 

Naast de marktprestatie worden urgentiecriteria vastgesteld. Momenteel bepaalt de 
aanvragend arts de mate van urgentie. Binnen ZorgDomein worden concrete criteria 
vastgelegd door de specialisten en huisartsen, waaraan een patient moet voldoen om met 
(semi-)spoed toegelaten te worden. 

5. Patienten planning & control 
De methoden voor patientenplanning zoals beschreven in paragraaf 4.2 zijn van toepassing 
op lnterne Geneeskunde. Wanneer een patient contact opneemt met de polikliniek lnterne 
Geneeskunde moet de polikliniekassistente alle afspraken in een keer plannen. Vanuit 
praktisch oogpunt zou de polikliniekassistente zelf afspraken in moeten kunnen boeken bij 
de echokamers en het Behandelcentrum volgens de methode zoals beschreven in paragraaf 
4.2. 

De afspraken die onderdeel zijn van een combinatieafspraak vinden volgens de definitie van 
ZorgDomein op dezelfde dag plaats. Medisch en organisatorisch gezien blijkt dit echter niet 
altijd mogelijk. De tijd waarop uitslagen bekend zijn is een organisatorisch probleem. 
Laboratoriumonderzoek kent een doorlooptijd van een tot enkele dagen. De patient moet een 
tot enkele dagen voor het consult bloed of weefsel af laten nemen. Van een echo is de 
uitslag onmiddellijk bij de radioloog bekend, maar de aanvragend arts heeft het definitieve 
verslag pas na enkele dagen ter beschikking, omdat tijd benodigd is voor de uitwerking. 
Alleen wanneer de radiologen dezelfde dag al een voorlopig verslag zouden verstrekken, zijn 
een echo en consult op dezelfde dag mogelijk. Voor scopieen geldt dat de uitslag 
onmiddellijk schriftelijk vastgelegd wordt door de internist. Deze uitslag kan dezelfde dag 
voor het consult bekend zijn. De internist die de scopie uitgevoerd heeft, houdt echter 
diezelfde dag geen spreekuur meer. Een scopie en consult zijn daarom niet op dezelfde dag 
mogelijk. Bovendien is een consult op dezelfde dag niet mogelijk na een scopie waarbij de 
patient dormicum heeft gehad, omdat de patient dan slecht informatie op kan nemen. 
Medisch gezien is het onmogelijk om een echo te maken, nadat op dezelfde dag een scopie 
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verricht is, omdat bij een scopie lucht ingeblazen wordt. De echo zou daarom plaats moeten 
vinden voor de scopie. Tenslotte geldt dat de tijd tussen afspraken voldoende groot moet 
zijn, omdat er regelmatig wachttijden voorkomen. Samengevat gelden de volgende 
restricties: 

• een echo minstens vijf werkdagen voor het consult plannen; 
• een scopie op de dag van de echo (scopie na echo!) plannen; 
• vanaf de starttijd van een echo minstens 1 uur vrijhouden tot de volgende afspraak; 
• bloed of weefsel volgens bestaande afspraken tijdig voor consult af laten nemen 

(bijvoorbeeld op de dag van de echo of scopie). 
Wanneer vanwege de benodigde tijd voor de uitslag, bepaalde afspraken niet op een dag 
plaats kunnen vinden, kunnen deze afspraken alsnog ineens gepland worden, maar 
verspreid over meerdere dagen. 

Figuur 4.3 geeft het besturingsmodel op operationeel niveau (patientenplanning) 
schematisch weer. De zwarte blokjes geven weer dat de polikliniekassistente de patient in 
het rooster van elke capaciteit inplant. Het resultaat is dat voor de patient in een keer alle 
afspraken vastgelegd zijn en dat het hele traject in twee bezoeken aan het ziekenhuis 
afgelegd kan worden. 

Patient vraagt 
om combinatie

afspraak 

Echo 
(afspraak 
op papier) 

Scopie 
(afspraak in 
Mediplan) 

-
-

• 
Bloed prikken 
(zonder afspraak) 

Minstens 5 
werkdagen Consult 

(afspraak in 
Mediplan) 

18 bezoek ~ bezoek 

Figuur 4.3 Besturingsmodel op operationeel niveau (patientenplanning) 

Conclusies en aanbevelingen 
Op basis van overeenkomsten in het proces worden twee patientengroepen onderscheiden: 
diabetespatienten en overige patienten. Het is aan het management en de maatschappen 
lnterne Geneeskunde en Radiologie om overeenstemming te bereiken over acceptabele en 
haalbare toegangstijden. De planning van combinatieafspraken kan plaats vinden middels 
een twee fasen planning, waarbij de polikliniek enkele plaatsen voor echo's toegewezen 
krijgt om zelf patienten in te plannen. Bij de planning moet de polikliniekassistente rekening 
houden met een aantal regels met betrekking tot medische en organisatorische aspecten. 
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5. Reductie van toegangstijden 

Zoals uit het voorgaande blijkt, zijn de lange toegangstijden voor echo's en scopieen een 
probleem wanneer men binnen een redelijke termijn combinatieafspraken wil maken. De 
aanname is dat men streeft om een toegangstijd van 3,5 weken te behalen voor echo's en 
scopieen. Om de toegangstijden te kunnen reduceren, wordt eerst de oorzaak van de lange 
toegangstijden achterhaald. Figuur 5.1 geeft de mogelijke oorzaken weer. 

Onvoldoende capaciteit om 
aan de vraag te voldoen 

Procesuitvoering niet goed (hoge bezettingsgraad) Lange 
toegangstijd in 
verhouding tot 

polikliniek 
lnterne 

Geneeskunde 
en regio 

Achterstand Onjuiste planningsregels Variatie in vraag en/of aanbod 

Figuur 5.1 Mogelijke oorzaken lange toegangstijden 

De vijf mogelijke hoofdfactoren voor de lange toegangstijd in figuur 5.1 zijn tot stand 
gekomen door literatuuronderzoek. Volgens de wachttijdtheorie neemt bij een hogere 
bezettingsgraad de wachttijd meer dan evenredig toe (Bertrand et al., 1998). Daarnaast stelt 
de wachttijdtheorie dat als de vraag sterker varieert, de wachttijd toeneemt (Bertrand et al., 
1998). In verschillende publicaties over de wachttijdproblematiek in de zorg worden 
problemen benoemd op het gebied van procesuitvoering en planningsregels (onder andere 
Vissers en Feuth in Hoorn et al., 1998, Van Splunteren, Minkman en Huijsman, 2004, 
Rouppe van der Voort, 2004). Tenslotte blijkt dat sprake kan zijn van een lange toegangstijd 
als gevolg van een structurele achterstand (Van Splunteren et al, 2003). De mogelijke 
oorzaken in bovenstaande figuur zijn besproken met medewerkers en een specialist om de 
volledigheid en juistheid te controleren. 

In paragraaf 5.1 komt aan bod hoe de toegangstijd van een echo gereduceerd kan worden. 
Paragraaf 5.2 gaat in op de reductie van de toegangstijd van scopieen. 

5.1. Echo 
Echo's worden door een radioloog uitgevoerd op de afdeling Radiologie. Daartoe zijn twee 
echokamers beschikbaar in Helmond en een in Deurne (slechts een dag per week geopend). 
In deze kamers voeren de radiologen eveneens puncties uit. Wanneer in deze paragraaf 
over echo's wordt gesproken, worden zowel echo's als puncties bedoeld. 

Analyse van de oorzaken en mogelijke oplossingen 
• Achterstand 

De afdeling Radiologie legt maandelijks de wachttijd vast voor de verschillende soorten 
onderzoeken door in het systeem te bekijken binnen welke termijn de eerstvolgende 
afspraak gemaakt kan worden. Figuur 5.2 geeft het verloop van de toegangstijd weer 
gedurende 2005. 

Daarnaast zijn voor de analyse de vraag- en productiegegevens uit 2005 gebruikt. Eerst zijn 
de gegevens per maand bekeken. Daaruit bleek dat de vraag in mei en juni ongeveer rond 
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het gemiddelde lag, wat deze maanden geschikt maakte voor nadere analyse. Van de vraag 
gedurende mei en juni is de vraag per dag bepaald, uitgesplitst naar locatie en urgentie. 
De juistheid van het gegevensbestand is geverifieerd aan de hand van de 
productiegegevens die rechtstreeks uit Rados komen. Gemiddeld lag de productie volgens 
de gegevens rechtstreeks uit Rados maandelijks ongeveer 3% lager dan de productie 
volgens de registratie van ICT. De afwijking van 3% is te verklaren, doordat in het bestand 
van ICT alle gegevens bewaard blijven, terwijl uit Rados de no-showpatienten en puncties 
die bij een echo uitgevoerd zijn verwijderd warden, omdat deze niet in rekening gebracht 
mogen warden. 

Uit dit gegevensbestand is de gemiddelde gerealiseerde wachttijd berekend, uitgesplitst naar 
verschillende patientengroepen (zie tabel 5.1 ). Wanneer in de tabel bij urgentie regulier 
aangegeven is, zijn alle patienten met een wachttijd tussen 2 weken en 1 O weken 
geselecteerd. Aangenomen wordt dat een patient met urgentie semi-spoed maximaal 2 
weken wacht en dat een patient die langer dan 1 O weken wacht, niet wacht om 
planningstechnische redenen. Het komt voor dat patienten pas na een langere tijd een 
onderzoek behoeven. 

Tabel 5.1 Gemiddelde wachttijd echo per patientengroep gedurende mei-juni 2005 (in 
daoen) 
Groep Urgentie Gemiddelde Standaard- Steekproef- Absolute 

wachttijd deviatie omvang afwijking 
Huisartsoatienten Alie 19 20,0 559 1,7 
Huisartspatienten Requlier 36 13,4 251 1,7 
Klinische patienten Spoed/ 0,5 1, 1 293 0,1 

semi-spoed 
Poliklinische oatienten Alie 25 30,1 817 2,1 
Poliklinische patienten Regulier 34 13,9 366 1,5 
Totale populatie Alie 17 84,9 1689 4,1 
Totale populatie Regulier 35 13,8 623 1,1 

De tabel laat zien dat poliklinische patienten en huisartspatienten met een reguliere urgentie 
nagenoeg dezelfde wachttijd kennen (2 dagen verschil). Uit de tabel blijkt dat de totale 
populatie met reguliere urgentie gedurende mei en juni 2005 gemiddeld 5 weken heeft 
moeten wachten. Dit is iets lager dan de registratie van Radiologie doet vermoeden. Figuur 
5.2 geeft de wachttijden weer die door het afspraaksysteem maandelijks bepaald zijn. In mei 
zou de wachttijd 6,3 weken bedragen en in juni 5,3 weken. 
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Cl) _..... 

~ 6,0 -1------~-:: .... ~~~._---~ ------~~ 
.! 5,0 p~~~---~~~!"'..._---.~P"~ 
:2. 4,0 +----------------------< 

~ 3,0 +---------------------! 
Cl 
; 2,0 
~ 1,0 +---------------------! 

.s 0,0 -1----.---.--......---..,--...-.....--.----.---.--..----1 
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Figuur 5.2 Wachttijd echo (weken) [Bron: Rados] 

De figuur wijst uit dat sprake is van een achterstand, omdat de toegangstijd het hele jaar niet 
minder dan 4,5 weken bedroeg. Uit een analyse van de werkelijk toegekende toegangstijden 
(tijd tussen moment waarop de afspraak gemaakt wordt en moment waarop de afspraak 
plaats vindt) aan patienten in mei en juni 2005 blijkt dat 30% van de patienten dezelfde dag 
terechtkan en 29% van de patienten binnen twee weken een afspraak heeft. 37% van de 
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patientenpopulatie wacht langer dan 2 weken en maximaal 10 weken. Tenslotte wacht 4% 
meer dan 1 O weken. Aangenomen wordt dat deze groep patienten betreft die pas op langere 
termijn een afspraak nodig hebben. De werkelijke achterstand bedraagt daarom 37% van de 
patientenstroom over ongeveer 2 weken (huidige toegangstijd (5,3) minus gewenste 
toegangstijd (3,5). 

Mogelijke oplossing: 
Om binnen een redelijke termijn een combinatieafspraak aan te kunnen bieden, is het van 
belang om de wachttijd voor een echo te reduceren. Uit bovenstaande analyse blijkt dat de 
achterstand een oorzaak lijkt te zijn van de lange wachttijd. Een mogelijke oplossing is het 
wegwerken van de achterstand. De achterstand heeft betrekking op de wachtlijstpatienten, 
ongeveer eenderde deel van de totale patientenpopulatie. De totale vraag naar echo's 
bedroeg in mei en juni 2005 1687. In drie weken zal de vraag ongeveer eenderde deel zijn 
1687, wat neerkomt op 562 aanvragen. De reguliere vraag bedroeg ongeveer eenderde deel 
van 562, wat neerkomt op 187 onderzoeken. Wanneer voor elke patient een kwartier nodig 
is, is 47 uur nodig om de achterstand weg te werken. Dit kan in de avonden of weekenden 
plaats vinden, maar ook door elke werkdag een aantal extra plaatsen te boeken voor 
wachtlijstpatienten. In geval van de laatste mogelijkheid zal niet alle achterstand tijdens 
overuren weggewerkt hoeven te worden, omdat de extra patienten op rustige dagen binnen 
het programma zullen passen. Alleen op drukke dagen leiden de extra plaatsen voor 
wachtlijstpatienten tot overuren. Uiteraard is dit van tijdelijke aard. 

Bij de berekening van de benodigde tijd is uitgegaan van een normtoegangstijd van 3,5 
weken. Uit de onderhandelingen tussen het ziekenhuis en de radiologen zal blijken wat de 
werkelijke norm wordt. Met de volgende formule kan de totale benodigde tijd worden 
berekend. 

T = vre,r * de 
waarbij: 
T = totale benodigde tijd in minuten om achterstand weg te werken; 
vre,r = vraag gedurende t weken naar echo's en puncties met reguliere toegangstijd; 

t = tijd waarmee de wachttijd gereduceerd moet worden in aantal weken; 

de= gemiddelde duur van een onderzoek (echo of punctie) in minuten. 

• Variatie in vraag en/of aanbod 
Figuur 5.3 laat zien dat de maandelijkse productie goed mee beweegt met de maandelijkse 
vraag. Dit is van belang om wachtlijsten als gevolg van seizoensinvloeden te voorkomen. 
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Figuur 5.3 Productie en vraag echo (aantallen per maand) [Bron: Rados] 

Behalve de maandelijkse variatie is de dagelijkse variatie van belang. 
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Dagelijkse variatie in het aanbod: 
De productie in de echokamers varieert per dag sterk. Figuur 5.4 laat zien dat de productie 
op dagen waarop de kamers geopend zijn, varieert tussen 30 en 50 echo's/puncties per dag. 
De dagen waarop de productie lager is dan 30, zijn weekenden, feestdagen of dagen waarop 
een of beide kamers gesloten zijn. Dan worden alleen spoedpatienten onderzocht. Wanneer 
de radiologen op zo'n dag toch kans zien om ook semi-spoedpatienten te onderzoeken, kan 
de productie toch nog oplopen. 
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Figuur 5.4 Productie echo Helmond per dag (mei en juni 2005) [Bron: Rados] 

Ondanks de sterke schommelingen in de productie worden er nauwelijks overuren gemaakt 
door de medewerkers van de echokamers. De productie van de echokamers is binnen de 
reguliere openingstijden erg flexibel te noemen. Deze flexibiliteit kan verschillende oorzaken 
hebben. Het is mogelijk dat de capaciteit op dagen met een lage productie (30 onderzoeken 
per dag) niet volledig benut wordt. Een andere mogelijkheid is dat op dagen met een hogere 
productie sneller gewerkt wordt, met als gevaar dat de kwaliteit van de onderzoeken 
achteruit gaat. Omdat er geen toestemming is verleend voor een kwantitatief onderzoek in 
de echokamer, is onduidelijk wat de hoogte van de productie is bij normale benutting van de 
capaciteit. Wanneer de huidige flexibiliteit geen negatieve gevolgen heeft voor medewerkers, 
specialisten en patienten, is dit een goede manier om met de schommelingen van de vraag 
mee te bewegen. Het verdient aanbeveling de aanwezige flexibiliteit te behouden. 

Dagelijkse variatie in de vraag: 
Zoals uit figuur 5.5 blijkt is de variatie in de totale vraag groot. Wanneer de weekenden en 
feestdagen (de dagen met extreem lage vraag, minder dan 5 per dag) buiten beschouwing 
worden gelaten, varieert de dagelijkse vraag tussen 20 per dag en ongeveer 60 per dag. 
Bijlage 10 geeft de vraag weer per soort: spoed, semi-spoed, klinisch en regulier. Met name 
de vraag naar (semi-)spoed en klinisch veroorzaakt schommelingen in de productie. Deze 
patienten moeten namelijk nog dezelfde dag of binnen enkele dagen onderzocht worden. 
Deze vraag schommelt eveneens sterk; tussen 12 en 40 echo's per dag (weekenden en 
feestdagen buiten beschouwing gelaten). De beschikbare flexibiliteit moet dan ook 
aangewend worden voor deze patienten. 
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Figuur 5.5 Totale vraag naar echo's in Helmond (mei en juni 2005) [Bron: Rados] 
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• Capaciteit 
Uit figuur 5.3 blijkt dat de productie hoger ligt dan de vraag. De capaciteit zou voldoende 
moeten zijn om aan de vraag te kunnen voldoen. Onder het kopje planning wordt dieper 
ingegaan op het aantal beschikbare plekken per soort vraag. 
De bezettingsgraad is voor de echokamers niet te berekenen. Er wordt niet geregistreerd 
wanneer een kamer bezet is. Ook middels het aantal gevulde plekken in het programma kan 
de bezettingsgraad niet bepaald worden. Het is onduidelijk bij welk aantal gevulde plekken 
het programma vol is, omdat tot op zekere hoogte dubbelboekingen gemaakt mogen 
worden. Daarnaast is tussen de middag en op het einde van de dag een bepaalde tijd vrij 
gehouden voor uitloop en voor overige klinische en spoedpatienten, waarin geen patienten 
gepland worden. 

• Procesuitvoering 
De procesuitvoering is niet onderzocht, omdat geen toestemming verleend is voor het 
uitvoeren van metingen. Het verdient aanbeveling om de interne logistiek in de toekomst te 
onderzoeken. Tevens verdient het aanbeveling om de mogelijkheden voor het inzetten van 
echolaboranten te onderzoeken. Op de lange termijn kan dat een productiestijging teweeg 
brengen. Uit navraag bij een aantal ziekenhuizen bleek dat in sommige ziekenhuizen al 
echolaboranten ingezet worden voor het uitvoeren van echo's. 

• Planningsregels 
De twee echokamers in Helmond zijn in principe elke werkdag geopend van 8.15 uur tot 
17.00 uur. Van deze tijd is een half uur nodig voor de voorbereiding en afronding. Tussen 
8.30 uur en 12.15 uur en tussen 14.00 uur en 16.15 uur zijn 24 plekken van 15 minuten 
beschikbaar om patienten in te plannen. Van deze plekken zijn er 2 voor klinische patienten 
en 6 voor spoedpatienten. Voor wachtlijstpatienten zijn er dus 16 plekken. Tussen 12.15 uur 
en 14.00 uur en tussen 16.15 uur en 16.45 uur is er tijd voor uitloop en overige klinische en 
spoedpatienten. Tevens valt de middagpauze binnen deze tijd. Ondanks dater twee kamers 
beschikbaar zijn, wordt er een patient per kwartier gepland (overboekingen uitgezonderd). 
In Deurne zijn wekelijks 26 plekken beschikbaar. 

Om te kunnen bepalen of het aantal plekken voor echo's voldoende is, is eerst de verdeling 
van de vraag vastgesteld voor de spoed-, semi-spoed- en reguliere vraag per locatie. Het 
gaat om de vraag per werkdag. Deze verdeling is gebaseerd op de vraag naar echo's 
gedurende mei en juni 2005. Aan de hand van een bepaalde kans (op basis van de 
vastgestelde verdeling) op voldoende beschikbaarheid van het aantal plekken is het 
benodigd aantal plekken berekend (zie bijlage 11 ). Tabel 5.2 geeft per soort vraag weer met 
welke kans het genoemde aantal plekken voldoende is. Daarbij is rekening gehouden met 
uitval van onderzoeken door afwezigheid van de radioloog. Aangenomen is dat ongeveer 
15% van de onderzoeken uitvalt. 

T b 15 2 B d. d a e eno 1 l t I I kk aan a 01e h ' en voor ec os 
Soort vraag Kans op voldoende Benodigd aantal Benodigd Momenteel 

beschikbaarheid plekken aantal plekken beschikbaar 
per dag, incl. 
15% uitval 

Spoed Helmond 50% 7 per dag 8 6+uitloop+ 
dubbelboekingen 

Semi-spoed 50% 88 per week 21 2+uitloop+ 
Helmond dubbelboekinoen 
Regulier Helmond 60% 145 per twee 17 16 

we ken 
Regulier Deurne 60% 40 per twee 23* 26 

we ken 
*Echokamer in Deurne is slechts een dag per week geopend. 
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Er is gekozen voor 50% kans op voldoende beschikbaarheid van de spoed- en semi
spoedplekken. Dit betekent dat in ongeveer 50% van de gevallen onvoldoende plekken 
beschikbaar zijn en in ongeveer 50% van de gevallen te veel plekken beschikbaar zijn. Of er 
voldoende (semi-)spoedplekken zijn is onduidelijk, omdat voor deze patienten slechts 8 
plekken gereserveerd zijn; de overige vraag wordt afgehandeld in de tijd voor uitloop en door 
dubbelboekingen te maken. Het benodigd aantal plekken in de op een na laatste kolom zou 
in het planningssysteem opgenomen moeten zijn. Eerst moet echter de gemiddelde duur van 
een onderzoek bepaald worden, om de plekken de juiste duur te geven in het 
planningssysteem. 

Voor de reguliere vraag is aangenomen dater met een kans van 60% voldoende 
beschikbaarheid is. Dit betekent dat er 40% kans is dat de wachttijd toeneemt en 60% kans 
dat de wachttijd afneemt. In Helmond is er een plek te weinig, terwijl er in Deurne 3 plekken 
te veel zijn. In totaal zijn er voldoende plekken om aan de reguliere vraag te kunnen voldoen. 
Medewerkers van de administratie van Radiologie zouden de patientenstroom actiever 
kunnen be"invloeden door patienten te vragen of ze in Deurne een echo willen laten maken. 
Uiteraard alleen wanneer de wachttijd in Deurne korter is dan in Helmond. 

Toename vraag als gevolg van kortere wachttijd 
De angst bestaat dat vanwege de gereduceerde toegangstijd de vraag naar echo's toe zal 
nemen. Dit zal een toename van de wachttijd tot gevolg hebben. In september 2005 is de 
afdeling Radiologie gestart met het uitvoeren van extra MRl-onderzoeken om de wachttijd te 
reduceren. Uit figuur 5.6 blijkt dat de vraag vanaf september gedaald is in plaats van 
toegenomen. 
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Figuur 5.6 Wachttijd MRI (aantal weken maal 100), productie (aantal MRl-onderzoeken) en 
vraag (aantal MRl-onderzoeken) [Bron: Rados] 

Bovendien liggen de wachttijden voor echo's in de regio laag (zie tabel 5.3). Er hoeven 
daarom geen patienten van andere ziekenhuizen verwacht te worden. 

Tabel 5.3 Wachttiiden echo's ziekenhuizen reoio (ianuari 2006) 
Ziekenhuis Plaats Wachttiid 
Maxima Medisch Eindhoven 1 week 
Centrum 
Bernhoven Veg he I Bovenbuik: 1 week 

Onderbuik en diversen: 1 week 
St. Anna Geldrop Bovenbuik: 2 weken 

Onderbuik: 1 week 
Catharina Eindhoven Nuchter: 3 weken 

Niet nuchter: 2 weken 
Heuoen: 5 weken 

Elkerliek ziekenhuis Deurne Bovenbuik I onderbuik: 6 weken 
Elkerliek ziekenhuis Helmond Bovenbuik I onderbuik: 6 weken 
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Conclusies en aanbevelingen 
Uit het voorgaande blijkt dat de capaciteit voor reguliere patienten toereikend zou moeten 
zijn. De wachttijd is structureel. Beide resultaten wijzen op een achterstand die weggewerkt 
moet worden om te wachttijd te kunnen reduceren. Voor (semi-)spoedpatienten is het 
onduidelijk of de capaciteit toereikend is. Vanwege de urgentie worden deze patienten wel 
altijd toegelaten. Op basis van de vraagverdeling is bepaald hoeveel plekken voor deze 
patienten beschikbaar zouden moeten zijn. Het is echter onbekend welke onderzoeksduur bij 
deze plekken hoort. De gemiddelde duur van een onderzoek moet worden bepaald, zodat 
het juiste aantal plekken met de juiste duur in het planningssysteem opgenomen kan 
worden. Daaruit volgt dan ook of de huidige capaciteit voldoende is. Verder verdient het 
aanbeveling om de interne logistiek van het maken van echo's nader te onderzoeken. 

5.2. Scopie 
Scopieen worden uitgevoerd in het Behandelcentrum (lnterne Behandelkamer). Het 
Behandelcentrum bestaat uit twee delen; een voor de longartsen en een voor de internisten. 
Omdat de longartsen en internisten aparte capaciteiten zijn met elk hun eigen 
patientenstroom en hun eigen onderzoeksruimte binnen het Behandelcentrum zijn de 
longartsen buiten beschouwing gelaten. Naast scopieen voeren de internisten puncties uit in 
het Behandelcentrum. Gedurende een dienst op het Behandelcentrum voert een internist 
eventueel ook scopieen uit op de operatiekamer of ERCP's bij Radiologie. 

Wanneer patienten dormicum (een slaapmiddel) toegediend krijgen, gaan ze na het 
onderzoek naar de afdeling Dagverpleging. In overleg met het hoofd van Dagverpleging is 
besloten deze afdeling niet bij het onderzoek te betrekken. Er worden geen problemen 
verwacht met de doorstroming naar deze afdeling. Bovendien bestaat de uitwijkmogelijkheid 
naar de afdeling Kort Verblijf. 

Analyse van de oorzaken en mogelijke oplossingen 
• Achterstand 

In tegenstelling tot de poliklinieken registreert het Behandelcentrum geen wachttijden. Vanaf 
24 november 2005 is een registratie opgestart waarin het moment van het maken van de 
afspraak en het moment waarop de afspraak plaats vindt, vast worden gelegd. Uit de 
gegevens bleek dat afspraken vaak verzet worden naar een ander tijdstip, waardoor de 
registratie een te hoog aantal aanvragen per patient laat zien. Met behulp van Excel zijn de 
gegevens gefilterd, zodat elke patient slechts een keer in het bestand voor kwam. Daarbij is 
het tijdstip bewaard waarop de laatste mutatie voor een patient aangebracht is. Uit het 
gefilterde bestand zijn de gerealiseerde wachttijden berekend. Tussen 24 november 2005 en 
18 januari 2006 bedroeg de gemiddelde wachttijd 4 weken (28 dagen). Aangenomen wordt 
dat patienten die korter dan twee weken wachten onder de categorie spoed of semi-spoed 
vallen en dat patienten die langer dan 8 weken wachten een afspraak op langere termijn 
wilden. Wanneer deze twee groepen patienten buiten beschouwing gelaten worden, 
bedraagt de gemiddelde wachttijd met 95% betrouwbaarheid 4, 1 weken (29 dagen) met een 
standaarddeviatie van 11,2. De steekproefomvang bedroeg 314 en de absolute afwijking 1,3 
dagen. Om te kunnen zien hoe de wachttijd zich in de tijd ontwikkelt, is de wachttijd per week 
berekend voor patienten die meer dan twee en minder dan acht weken wachten (zie figuur 
5.7). De toegangstijd per soort patientengroep (huisarts, klinisch, poliklinisch) kan niet 
berekend worden, omdat het bestand geen gegevens over de verwijzer bevat. 
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Figuur 5.7 Wachttijd per week voor wachtlijstpatienten (weken) [Bron: Mediplan] 

Figuur 5.7 laat zien hoe de wachttijd zich ontwikkelt. Er lijkt sprake te zijn van een daling. Het 
is onduidelijk of er sprake is van een structureel lange wachttijd, omdat voorheen geen 
wachttijden geregistreerd zijn. Het is daarom van belang om middels de opgezette registratie 
de wachttijden de komende tijd te volgen, zodat duidelijk wordt of het om een tijdelijke 
wachttijd gaat als gevolg van schommelingen in vraag en/of aanbod of om een structurele 
wachttijd als gevolg van achterstand. 

Mogelijke oplossing: 
Wanneer de toegangstijden gedurende een langere tijd geregistreerd zijn en daaruit blijkt dat 
er inderdaad sprake is van een structurele achterstand, moet de achterstand weggewerkt 
worden om tot een kortere toegangstijd te komen. De achterstand heeft betrekking op de 
reguliere patienten, ongeveer 2/3 van de gehele patientenpopulatie. Tabel 5.4 geeft een 
rekenvoorbeeld voor de benodigde tijd voor het reduceren van de wachttijd met een week 
(afname van 4,5 weken naar 3,5 weken). De tabel geeft per soort onderzoek aan wat de 
reguliere vraag gedurende 8 weken bedroeg. In de laatste kolom is dit omgerekend naar de 
vraag van een week. Dit is de achterstand die ingehaald moet worden. 

T b I 5 4 B d" d '"d h d a e eno 1~ e t1J1 ac terstan 
Soort onderzoek Vraag gedurende 8 Vraag gedurende Duur onderzoek Benodigde tijd 

we ken een week + tijd voor (min.) 
wisselen (min.) 

Sigmo"idscopie, 242 30 15 min. 450 
gastroscopie, 
punctie en overig 
Colonscooie 91 11 35 min. 385 
Totaal 333 41 835 (14 uur) 

In de tabel is de volgende formule toegepast om de totale benodigde tijd te berekenen. 

T = vr0 •1 * d 0 + vre,r * de 
waarbij: 
T = totale benodigde tijd om de achterstand weg te werken in minuten; 
vr

0
,1 =vraag gedurende t weken naar sigmo"idscopie, gastroscopie, punctie en overig met 

reguliere toegangstijd; 
vre,r = vraag gedurende t weken naar colonscopie met reguliere toegangstijd; 

t = tijd waarmee de wachttijd gereduceerd moet worden in aantal weken; 
d

0 
= gemiddelde duur van sigmo"idscopie, gastroscopie, punctie en overig in minuten; 

de= gemiddelde duur van colonscopie in minuten. 
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Uit de tabel blijkt dat ongeveer 14 uur onderzoekstijd benodigd is om de achterstand van een 
week weg te werken. Aanvullend is tijd nodig voor het voorbereiden van het programma en 
de afronding door verpleegkundigen. Wanneer deze uren in de avonduren of tijdens het 
weekend ingevuld zouden worden, kunnen dormicumpatienten niet naar de dagverpleging, 
omdat deze afdeling dan gesloten is. Een andere mogelijkheid is om op een aantal 
werkdagen gedurende een langere tijd extra onderzoeken uit te voeren. 

• Planningsregels 
Geplande en werkelijke duur van de onderzoeken 
Gedurende drie weken is van een groot deel van de onderzoeken de duur vastgelegd. Het 
betreft de tijd tussen het moment waarop de patient de onderzoekskamer binnen gaat tot het 
moment waarop de patient de onderzoekskamer verlaat. De specialist bevindt zich in de 
onderzoekskamer en verlaat deze alleen om de uitslag aan de patient mede te delen. 
Tussen opeenvolgende patienten houdt de arts zich bezig met verslaglegging en 
voorbereiding. Er is niet gemeten of de arts moet wachten op de patient of verpleegkundige, 
omdat dergelijke problematiek om een tweede onderzoekskamer vraagt, zodat de arts 
tussen beide kamers kan wisselen. Dit is een lange termijnoplossing die voor de invoering 
van de combinatieafspraken in het voorjaar van 2006 niet gereed kan zijn. Het verdient 
aanbeveling om deze lange termijnoplossing nader te onderzoeken. Er zijn metingen verricht 
voor gastroscopieen, sigmo'idscopieen en colonscopieen. De overige onderzoeken vinden 
dusdanig weinig plaats, dat onvoldoende metingen verricht konden worden om een 
voldoende nauwkeurige uitspraak te kunnen doen over de duur. De tijdsduur van deze 
onderzoeken is geschat in overleg met de medewerkers van het Behandelcentrum. Uit de 
metingen volgt tevens de gemiddelde tijd tussen twee opeenvolgende onderzoeken 
(wanneer onderzoeken elkaar onmiddellijk opvolgen, dus niet in geval van pauze en 
dergelijke). Tabel 5.5 geeft de meetresultaten en geplande tijden voor de onderzoeken weer. 

Tabel 5.5 Duur van de onderzoeken en tiid tussen onderzoeken (betrouwbaarheid is 95%) 
Onderzoek Gastro- Sigmoi"dscopie Colon- Punctie ERCP Seo pie Wisseltijd 

scopie scopie op OK (tussen twee 
onderzoeken) 

Gemiddelde 10 min. 10 min. 26 sec. 29 min. 10 min. 1 Y2 50 min. 4min. 
duur 33 sec. 38 sec uur 27 sec. 
Absolute 1 Y2 1 Y2 minuut 3 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 50 sec. 
afwijkinQ minuut minuten 
Standaard- 4min. 8 min. 5min. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4 min. 
deviatie 57 sec. 25 sec. 7 sec. 7 sec. 
Steekproef- 43 43 34 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 98 
omvanQ 
Gem. duur 15 min. 14 min. 53 sec. 34 min. 15 min. 1 Y2 50 min. n.v.t. 
incl. 5 sec. uur 
wisseltijd 
Geplande 15 min. 15 min. 30 min. 10 min. 1 uur I I 
ti id* 
* De geplande tijd omvat de onderzoekstijd en de tijd tussen twee onderzoeken. 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat voor colonscopieen en puncties 4 tot 5 minuten te weinig 
zijn gepland en voor ERCP's een half uur te weinig. Een te korte geplande tijd heeft uitloop 
van het programma tot gevolg. In Helmond staan wekelijks 9 colonscopieen, 4 puncties en 2 
ERCP's op het programma. Wekelijks is daarom als gevolg van te kort geplande tijden een 
uitloop van ongeveer twee uur te verwachten. In Deurne gaat het wekelijks om 4 
colonscopieen, dus een verwachte uitloop van ongeveer 20 minuten. Daarnaast geeft de 
tabel aan dat de gemiddelde waarden een absolute afwijking kennen. Dit betekent 
bijvoorbeeld voor een gastroscopie dat deze met 95% betrouwbaarheid 1 O minuten en 33 
seconden duurt, plus of min 1 Y2 minuut. In de praktijk is de tijd van een onderzoek uiteraard 
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niet precies gelijk aan het bepaalde gemiddelde. Per dag komen fluctuaties voor metals 
gevolg dat het programma korter of langer duurt dan gepland. 

Mogelijke oplossing: 
De geplande tijden voor colonscopieen, puncties en ERCP's zouden veranderd kunnen 
worden in respectievelijk 35, 15 en 90 minuten. Dit betekent dat het geplande programma in 
Helmond 125 minuten en in Deurne 20 minuten langer duurt. Deze oplossing is slechts 
planningstechnisch, in werkelijkheid duurt een onderzoek uiteraard hetzelfde als voorheen. 
Door de juiste tijden in de planning op te nemen, geeft het programma echter een duidelijker 
beeld van de werkelijkheid. 

(Semi-)spoedpatienten 
De planning van de onderzoeken in het Behandelcentrum wordt bemoeilijkt door het grote 
aantal (semi-)spoedpatienten. Deze vraag is lastig te plannen, omdat patienten binnen een 
korte tijd terecht moeten kunnen. Voorgesteld wordt om met een gefaseerde planning te 
gaan werken (zie paragraaf 4.2). Uit de gegevens van 24 november tot en met 18 januari 
blijkt dat 37% van de patienten binnen twee weken een afspraak krijgt. Aangenomen wordt 
dat dit voor bijna al deze patienten op medische gronden is gebeurd. De medewerkers van 
het Behandelcentrum gaven aan dat, vanwege de uitval van programma's gedurende de 
vakantieperiode, zij meer plekken dan normaal vrij hebben gelaten voor 
(semi-)spoedpatienten. Gedurende de rest van het jaar zou het percentage (semi-)spoed van 
de vraag daarom mogelijk iets lager kunnen liggen. In de eerste vier weken was het 
percentage (semi-)spoed 33% tegenover 40% in de laatste vier weken, waarin ook de 
vakantieperiode viel. Het werkelijke percentage spoed zal ongeveer eenderde van de vraag 
bedragen. 
De huidige planning onderscheidt klinische plekken. Op deze plekken kunnen 
(semi-)spoedpatienten terecht. Het aantal klinische plekken bedraagt slechts 20% van het 
totaal aantal plekken. Dit houdt in dat overige (semi-)spoedpatienten buiten het normale 
programma onderzocht worden, met overwerk als gevolg. 

Mogelijke oplossing: 
Er zouden meer (semi-)spoedplekken in het programma moeten worden opgenomen. Onder 
het kopje "capaciteif' zal het aantal benodigde plekken toegelicht worden. Dit mag niet ten 
koste gaan van reguliere plekken, omdat de wachttijd dan toe zou nemen. 
Om in de toekomst het juiste aantal (semi-)spoedplekken te reserveren moet de verhouding 
tussen spoed-, semi-spoed- en reguliere aanvragen minstens een maal per jaar worden 
gecontroleerd. 

Groot aantal wachtrijen 
In principe voert een specialist voor zijn eigen patienten een scopie uit. Dit houdt in dat voor 
niet-huisartspatienten er evenveel wachtrijen zijn als specialisten die scopieen uitvoeren. 
Daarnaast is in het programma al vastgelegd welk onderzoek (bijvoorbeeld gastroscopie, 
colonscopie, et cetera) op welke plek uitgevoerd wordt, met uitzondering van de klinische 
plekken. Dit betekent dat binnen het programma van elke specialist evenveel wachtrijen zijn 
als soorten onderzoeken. Het aantal wachtrijen komt hiermee ongeveer op 20. Uit de 
wachttijdtheorie blijkt dat een groot aantal wachtrijen kan leiden tot een hogere gemiddelde 
wachttijd (Van Dijk en Van der Sluis, 2005). Bij het project Werken Zonder Wachtlijst geeft 
Rouppe van der Voort (2004) ook aan dat het aantal consulttypes gereduceerd moet worden 
om tot een kortere wachttijd te komen. 

Mogelijke oplossing: 
Van Dijk en Van der Sluis (2005) geven aan dat het samenvoegen van wachtrijen alleen 
zonder meer tot een reductie van de gemiddelde wachttijd leidt, indien er sprake is van 
gelijke karakteristieken voor de samen te voegen klanten (patienten) in een wachtrij. In dit 
geval leidt het samenvoegen van twee wachtrijen tot een reductie van de gemiddelde 
wachttijd (volgens de wachttijdtheorie, niet de wachttijd in de praktijk) met minstens 50% 
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(Van Dijk en Van der Sluis, 2005). In het planningssysteem hebben een gastroscopie, een 
sigmo"idscopie en een punctie dezelfde geplande tijd. De wachtrijen voor deze onderzoeken 
zouden samengevoegd kunnen worden om tot een kortere toegangstijd te komen. Om 
onnodige communicatie tussen specialisten te voorkomen, moet het principe dat elke arts 
zijn eigen patient onderzoekt overeind blijven. Het aantal wachtrijen kan afnemen door 
plekken in het programma niet toe te wijzen aan een specifiek onderzoek. Momenteel 
worden gastroscopieen so ms al op plekken van sigmo"idscopieen gepland en andersom. Een 
mogelijkheid zou zijn om een blokplanning te maken met daarin lege blokken van 15 
minuten. Bij een dergelijke planning moet vanaf het begin van de dag ingepland worden om 
gaten te voorkomen. Wanneer afspraken precies opeenvolgend ingepland worden, vallen er 
geen gaten in het spreekuurrooster (Blanjaar, 1984). Eventuele lege plaatsen bevinden zich 
dan bij elkaar aan het einde van het spreekuur. Medewerkers en specialisten kunnen deze 
tijd dan makkelijker benutten voor andere werkzaamheden. 
Daarnaast is het van belang dat de secretaresse op de hoogte is van een aantal 
randvoorwaarden voor een goede planning: 

o de soort onderzoeken die de specialist uitvoert; 
o het maximale aantal keer dat hetzelfde onderzoek achter elkaar plaats kan vinden 

(in verband met de beschikbaarheid van scopen); 
o het tijdstip waarop sigmo"idscopieen plaats mogen vinden (vanwege tijd benodigd 

voor het toedienen van klysma). 
Onderzoeken die om een andere planningstijd vragen behouden de toegewezen plekken en 
dus een eigen wachtrij. Volgens Van Dijk en Van der Sluis leidt het samenvoegen van 
wachtrijen met patienten die om verschillende planningstijden vragen niet automatisch tot 
een reductie van de gemiddelde wachttijd. Alleen door middel van simulatie kan bepaald 
worden of gunstige effecten behaald zouden kunnen worden. 

• Variatie in vraag/aanbod 
Voor de analyse zijn de vraag- en productiegegevens van de periode van 24 november 2005 
tot en met 18 januari 2006 gebruikt. Aan de hand van de gegevens zijn de vraag en 
productie per week in kaart gebracht, uitgesplitst naar locatie en urgentie. Figuur 5.8 brengt 
de schommelingen in de vraag en de productie per week in beeld. In de figuur is de gewogen 
vraag weergegeven. De weegfactoren zijn gebaseerd op de tijd die een bepaald onderzoek 
vraagt. 

200 -,..---.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--, 

100+-~~~~~~~~~~~~-4 

Q100 +-~~~---~~~~~~~---4 

i:: t--Jl' ...... ;;;;:::a;;.,,q~~~~~~---,J-~---1 
" ~100 -t-~~-1--~~~n::--~~'-----:~<........j 
ii. 
c OO -t-~~f---~~~.-.~'-----:~..__ 

t 00 

& 40 

ro +-~~~~~~~~~~~~-4 

0 +---..--.-..---....---.--.~--.--.--.--.--1 

2 3 4 5 6 7 8 

weken 

__.__ productie 

- totale vraag 

(semi-)spoedvraag 

--*-- reguliere vraag 

Figuur 5.8 Vraag en aanbod lnterne Behandelkamer per week (in blokken van een kwartier) 
[Bron: Mediplan] 

Uit de figuur blijkt dat de vraag sterker schommelt dan de productie. Omdat elke week vaste 
programma's uitgevoerd worden is de productie stabieler. De vraag schommelt per week 
sterk (tussen 60 en 170 aanvragen met een tijdsduur van een kwartier). Voor een deel 
kunnen deze schommelingen echter opgevangen worden doordat wachtlijstpatienten 
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gedurende de termijn van een paar weken ingepland kunnen worden. Spoed- en semi
spoedpatienten moeten echter sneller terechtkunnen. Daarom is met name de schommeling 
in de vraag naar spoed- en semi-spoedonderzoeken van belang. Deze fluctueert minder dan 
de totale vraag, maar vertoont nog steeds grote schommelingen per week (tussen 25 en 95 
aanvragen met een tijdsduur van een kwartier). De hoge vraag in week 8 is het gevolg van 
de aanvraag van 7 ERCP's, die om een grote tijdsinvestering vragen. De pieken in de vraag 
naar (semi-)spoedonderzoeken zijn een noodzaak tot overwerk. De productie beweegt 
daarom gedeeltelijk mee met de vraag. 

Mogelijke oplossing: 
De schommelingen in de (semi-)spoedvraag zijn op te vangen door de productie per dag 
mee te laten bewegen met de vraag. In de praktijk gebeurt dit nu al door over te werken. 

• Procesuitvoering 
Tijdens het uitvoeren van de metingen in het Behandelcentrum, was het mogelijk om naast 
kwantitatieve gegevens ook kwalitatieve gegevens te verzamelen met betrekking tot de 
procesuitvoering. Uit observaties bleek een aantal positieve en een aantal verbeterpunten. 
Positieve punten: 

o De verhouding tussen de drie capaciteiten, specialist, verpleegkundigen en 
ruimte, is goed. Er wordt over het algemeen nauwelijks op elkaar gewacht. 

o Er is weinig onnodige leegloop. Wanneer er leegloop dreigt te ontstaan, omdat 
het programma sneller loopt dan verwacht of patienten niet op komen dagen, 
wordt een klinische patient eerder opgeroepen. 

o De arts bespreekt de uitslag vaak buiten de onderzoekskamer, zodat de kamer 
sneller gereed kan zijn voor de volgende patient. 

o Medewerkers zijn flexibel ten aanzien van hun werktijden. Wanneer het 
programma korter of langer duurt dan gepland, worden de werktijden daarop 
aangepast. 

o In Helmond zijn twee voorbereidingskamers beschikbaar. In de 
voorbereidingskamer kan de patient zich voor en na het onderzoek omkleden en 
ontvangt de patient eventueel uitleg van de verpleegkundige of de uitslag van de 
specialist. Doordat er in Helmond twee voorbereidingskamers beschikbaar zijn, 
kan de volgende patient zich al voorbereiden op het onderzoek in de ene kamer, 
terwijl de voorgaande patient gebruik maakt van de andere voorbereidingskamer. 
Verpleegkundigen zorgen er steeds voor dat de volgende patient tijdig in de 
voorbereidingskamer is. Dit bevordert een snelle doorstroming. 

o In Deurne wordt het programma niet verstoord door spoedpatienten. 
o Omdat in Deurne nauwelijks dormicumpatienten en geen klinische patienten 

onderzocht worden, gaat daar minder tijd verloren aan het wisselen van bed en 
het rijden met bedden. 

Verbeterpunten: 
o In Deurne is maar een voorbereidingskamer beschikbaar wanneer er een patient 

met dormicum is. Deze patient bezet een van de twee kamers voor een lange tijd. 
De doorstroming van patienten is dan minder optimaal, omdat de volgende patient 
pas in de voorbereidingskamer kan, als de vorige patient uit de 
voorbereidingskamer is (na afloop van het onderzoek). 

o De arts is regelmatig verlaat (5 tot 15 minuten) door het ochtendoverleg, waardoor 
de verpleegkundigen moeten wachten. 

Mogelijke oplossingen: 
o De doorstroming kan in Deurne verbeterd worden door geen patienten met 

dormicum meer te onderzoeken in Deurne. Naar schatting bespaart dit enkele 
minuten per patient, waardoor een extra patient onderzocht kan worden. In plaats 
van elke colonscopie kunnen twee sigmo"id- of gastroscopieen gepland worden. 
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De onderzoekstijd wordt met een patient uitgebreid per programma waarin twee 
colonscopieen voorkomen (2 patienten per week). 

o Wanneer de arts elke ochtend een kwartier eerder zou komen, resulteert dat 
dagelijks in extra onderzoekstijd voor een patient (8 patienten per week voor 
Helmond en Deurne). 

• Capaciteit 
Uit figuur 5.8 blijkt dat de productie gedurende de eerste vier weken hoger lag dan de vraag. 
De productie lag tevens hoger dan de in Mediplan geplande productie (volgens het 
standaard programma). Dit heeft echter tot gevolg gehad dat de medewerkers veel overuren 
opgebouwd hebben. Gedurende de eerste vier weken van de onderzoeksperiode zijn 82 
overuren opgebouwd. Er lijkt door de hoge productie veel capaciteit beschikbaar te zijn. Dit is 
echter niet de normale beschikbare capaciteit. Het is de vraag of de normale capaciteit 
(volgens het programma) voldoende is. Aan de hand van de vraaggegevens zal nu de 
werkelijk benodigde capaciteit vastgesteld worden. 

Gedurende 8 weken is de vraag naar onderzoeken geregistreerd. Per soort vraag (spoed, 
semi-spoed en regulier) en per locatie is de verdeling van de vraag vastgesteld middels de 
Chi-kwadraattoets (zie bijlage 12). Aan de hand daarvan zijn berekeningen mogelijk die 
weergeven bij welk aantal plekken er met een bepaalde kans voldoende beschikbaarheid is 
(zie tabel 5.6). In het geval van (semi-)spoedplekken is gekozen voor een beschikbaarheid 
van 50%. Deze plekken kunnen pas kort van tevoren opgevuld worden, waardoor bij een 
tijdelijke daling van de vraag onmiddellijk lege plekken ontstaan. Met een kans van 50% op 
voldoende beschikbaarheid is er ook een kans van 50% op onvoldoende beschikbaarheid. 
Voor de reguliere vraag kan de kans op beschikbaarheid hoger liggen, omdat 
schommelingen in de vraag makkelijker opgevangen kunnen worden door te schuiven met 
patienten. Bovendien zorgt een tekort aan plekken onmiddellijk voor een toename van de 
wachttijd. De kans daarop mag niet te groot zijn. Het is aan het management om de kans op 
beschikbaarheid per soort vraag uiteindelijk vast te stellen. 

T b 15 6 B d" d a e eno 1g I I kk * aanta pe en 
Soort vraag Benodigd aantal plekken Kans voldoende Benodigd aantal plekken 

beschikbaarheid per week 
Spoed H 1 per dag Meerdan 50% 5 
Semi-spoed H 23 per week 50% (in een week) 23 
Regulier H 87 per 2 weken 60% (in 2 weken) 44 
Reaulier D 44 per 2 weken 60% (in 2 we ken) 22 
*(een plek is een blok van 15 minuten, colonscopieen, ERCP's et cetera vragen dus om 
meerdere plekken) 

In 2005 verviel 14% van de programma's. Er is daarom 14% meer plekken nodig. Wanneer 
de vraag gedurende de onderzoeksperiode vergeleken wordt met de jaarlijkse productie, 
blijkt dat de vraag in de onderzochte 8 weken lager lag dan de gemiddelde productie 
gedurende 8 weken. De vraag moet minstens gelijk geweest zijn aan de productie. De 
gemiddelde productie van 2005 lag relatief gezien zo'n 9% hoger dan de vraag gedurende 
het onderzoek. Over de onbeantwoorde vraag in 2005 zijn geen gegevens bekend. Het 
aantal benodigde plekken wordt daarom verhoogd met 9%. Tabel 5.7 geeft per soort vraag 
en per soort onderzoek weer wat het benodigd aantal onderzoeken per week is. Spoed en 
semi-spoedplekken worden niet gespecificeerd naar soort onderzoek. 
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Tabel 5.7 BenodiQd naar soort onderzoek (aantal onderzoeken per week) 
Soort vraag Gastro I Sigmoid I Colon I Punctie I Overia ERCP 
Spoed 6 
Semi-spoed H 4 + 5 + 3*2 + 2 + 2 = 19 plekken van 15 minuten 2 
Reoulier H 12 I 17 111 11 10 0 
Regulier D 8 112 14* 10 10 0 
* Mogelijk naar Helmond, ruilen met andere onderzoeken. 

Tabel 5.8 geeft het huidige aanbod weer, zoals opgenomen in de programma's in Mediplan. 
Spoedplaatsen komen niet in het programma voor. Spoedpatienten worden over het 
algemeen extra aan het programma toegevoegd. 

Tabel 5.8 Huidi ie aanbod per week (aantal onderzoeken per week) 
Soort vraag Gastro I Siamoid I Colon I Punctie I Overia ERCP 
Spoed 0 
Semi-spoed H 17 2 
Reoulier H 15 I 15 19 14 10 0 
Regulier D 4 I 14 14 10 10 0 

Mogelijke oplossing: 
Tabel 5.9 geeft de voorgestelde veranderingen weer (het verschil tussen tabel 5.7 en 5.8). 

Tabel 5.9 Voon estelde veranderinQ (aantal onderzoeken per week) 
Soort vraag Gastro I Sigmoid I Colon I Punctie I Overig ERCP 
Sooed +6 
Semi-spoed H +2 0 
Regulier H -3 1+2 1+2 I -3 IO 0 
Reoulier D +4 l-2 10 10 10 0 

In Deurne zou het totale programma uitgebreid moeten worden met een half uur en 
verandert de verdeling van de soorten onderzoeken. In Helmond verandert eveneens de 
verdeling en zouden twee semispoedplaatsen en zes spoedplaatsen van een kwartier nodig 
zijn. De veranderingen in de reguliere plekken in Helmond resulteren in een gelijkblijvende 
capaciteit. (Colonscopieen hebben een tijdsduur die twee keer zo lang is als de tijdsduur van 
de overige onderzoeken.) Het is van belang dat bij de berekening van het aantal FTE voor 
de verpleegkundigen rekening wordt gehouden met de aanpassingen. De spoedpatienten 
werden nu al onderzocht buiten het programma om. De twee semi-spoedplaatsen in 
Helmond en de twee reguliere plaatsen in Deurne vragen echter om meer beschikbaarheid 
van een internist en daarnaast om meer inzet van verpleegkundigen. Dit brengt voor de 
maatschap en voor het ziekenhuis kosten met zich mee. Daar staat tegenover dat extra 
productie gegenereerd wordt. Het overvolle rooster van de internisten kan een probleem 
vormen voor capaciteitsuitbreiding. Slechts een kleine uitbreiding is nog mogelijk. 

Omdat in de toekomst nieuwe verschuivingen in de vraag niet ondenkbaar zijn, moeten 
dezelfde berekeningen eens per jaar opnieuw uitgevoerd worden. Bijlage 12 geeft weer hoe 
de berekeningen tot stand gekomen zijn. Daarnaast zou het beter zijn om in plaats van een 
gemiddelde uitval van 14% in te calculeren, na te gaan wanneer fluctuaties in vraag en 
aanbod gedurende het jaar voorkomen. lndien er seizoensfluctuaties voorkomen, zou het 
programma aangepast kunnen worden aan de seizoensfluctuaties. 

Toename vraag als gevolg van kortere wachttijd 
De angst bestaat dat als gevolg van een kortere toegangstijd, de vraag toe zal nemen. 
Huisartsen en specialisten vragen mogelijk meer scopieen aan als de wachttijd kort is. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat patienten gaan veranderen van ziekenhuis. Ze kiezen 
daarbij voor het ziekenhuis met de kortste wachttijd. Tabel 5.1 O geeft de wachttijden weer in 
de regio op dit moment. Deze zijn verstrekt door medewerkers van de betreffende 
ziekenhuizen. In de tabel is te zien dat de wachttijden in Helmond momenteel erg hoog 

41 



Tu I e technische universiteit eindhoven 

liggen in vergelijking met de regio. Mogelijk kiezen bepaalde patienten uit het 
adherentiegebied van het Elkerliek ziekenhuis nu voor andere ziekenhuizen in de regio. 
Wanneer de wachttijd gereduceerd zou worden tot 3,5 weken kiezen deze patienten mogelijk 
wel voor het Elkerliek ziekenhuis. Omdat de wachttijd dan nog altijd de hoogste is in de 
regio, hoeven geen patienten uit het adherentiegebied van andere ziekenhuizen verwacht te 
worden. 

Tabel 5.1 O Wachttijden scooieen ziekenhuizen reaio (ianuari 2006) 
Ziekenhuis Plaats Wachttijd 

Gastro- Sigmo"idscopie Colon- Punctie 
scopie scopie 

Maxima Medisch Eindhoven 1 week 1 week 1 week geen 
Centrum 
St. Anna Geldrop 1 week 1 week 1 week enkele 

daaen 
Maxima Medisch Veldhoven 1 week 1 week 2-3 weken wisselend* 
Cent rum 
Bernhoven Vegh el Y2week 2 weken 3 weken wisselend* 
Catharina Eindhoven 2-3 weken 2-3 weken 2-3 weken 2-3 weken 
Elkerliek ziekenhuis Deurne 3 weken 2 Y2 weken 6 Y2 weken n.v.t. 
Elkerliek ziekenhuis Helmond 4 weken 4 Y2 weken 6 weken enkele 

daaen 
*Afhankelijk van mate van urgentie kan dit onmiddellijk. 

Conclusies en aanbevelingen 
Om tot een kortere toegangstijd te komen kan een aantal maatregelen worden genomen: 

• De achterstand wegwerken als na controle blijkt dat sprake is van een structurele 
toegangstijd. Dit kost ongeveer 14 uur, exclusief de tijd die nodig is voor het 
voorbereiden en afronden van het programma. 

• Blokplanning invoeren met blokken van 15 minuten die niet toegewezen zijn aan een 
soort onderzoek. 

• Geen colonscopieen meer uitvoeren in Deurne, zodat daar efficienter gewerkt kan 
worden. Er zouden twee extra patienten per week onderzocht kunnen worden. De tijd 
die in Deurne vrij komt door de colonscopieen, moet opgevuld worden met gastro- en 
sigmo'idscopieen uit Helmond. Dit /evert twee plekken van een kwartier per week op. 

• De arts zou mogelijk 's ochtends een kwartier eerder kunnen komen. Dit levert 8 
plekken van een kwartier op. 

• Aanpassing van de capaciteit. In Deurne zou het totale programma uitgebreid moeten 
worden met een half uur. In Helmond zouden twee semispoedplaatsen van een 
kwartier nodig zijn. Uitbreiding van de capaciteit kan plaats vinden door de twee 
voorgaande maatregelen in deze opsomming, maar eveneens door aan het einde 
van het programma extra plekken toe te voegen. In totaal zijn vier extra plekken van 
een kwartier nodig. 

• Verandering in de verhouding tussen de verschillende soorten onderzoeken. 

Verder is het van belang om de bestaande flexibiliteit te behouden. De achterstand 
wegwerken heeft alleen zin als de capaciteit structureel uitgebreid wordt om te voorkomen 
dat de toegangstijd opnieuw oploopt. 

Keuze uit mogelijke interventies 
Figuur 5.9 geeft per onderwerp de mogelijke interventies weer om tot een kortere 
toegangstijd te komen. Bij elke maatregel staat tussen haakjes of er kosten mee gemoeid 
zijn voor het ziekenhuis (zh) en/of de maatschap (ma), op welk beslissingsniveau de 
maatregel zich bevindt (strategisch (st), tactisch (ta), operationeel (op)) en wat de impact is. 
De impact op de toegangstijd is, met uitzondering van het wegwerken van de achterstand, 
niet goed te voorspellen, omdat de ontwikkeling van de vraag onvoorspelbaar is. De impact 
wordt daarom uitgedrukt in de verandering in beschikbare capaciteit (aantal plekken van een 
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kwartier per week). De relatie tussen de beschikbare capaciteit en de toegangstijd, is dat een 
toename van de capaciteit een afname van de toegangstijd tot gevolg heeft. 

Procesuitvoering 
Geen colon

scopieen in Deurne 
(-,st, 2) 

Achterstand 
wegwerken 
(zh/ma, st, -) 

Arts start 
kwartier eerder 

(ma, ta, 8) 

Aanpassing verhouding 
soorten onderzoeken 

(-,op,-) 

Capaciteit 

Acllterstand Planningsregels 

Figuur 5.9 Mogelijke interventies t.b.v. reductie toegangstijd 

Reductie 
toegangstijd 

scopie 

Variatie in vraag en/of aanbod 

Een aantal interventies moet uitgevoerd worden om een reductie van de toegangstijd te 
realiseren; een aantal interventies is optioneel. Het behouden van de flexibiliteit en de 
aanpassing van de verhouding tussen de soorten onderzoeken zijn zonder meer nodig. Het 
wegwerken van de achterstand moet alleen plaats vinden als na een langere controle van de 
toegangstijden blijkt dat er inderdaad sprake is van een structurele wachttijd. De 
blokplanning is optioneel, maar levert een bijdrage aan het reduceren van de toegangstijd. 
Tenslotte zijn er drie maatregelen die voor capaciteitsuitbreiding zorgen (geen colonscopieen 
in Deurne, arts start kwartier eerder en uitbreiding capaciteit). Uit bovenstaande figuur blijkt 
dat wanneer alle maatregelen toegepast worden de capaciteit te hoog wordt. De capaciteit 
hoeft maar met 4 plekken uitgebreid te worden (zie tabel 5.8). (De capaciteit voor 
spoedpatienten vraagt volgens tabel 5.8 ook om uitbreiding, maar omdat deze patienten nu 
in de praktijk buiten het programma om altijd toegelaten werden, vraagt dit niet om 
uitbreiding van de capaciteit.) Het management en de maatschap kunnen uit de drie 
maatregelen een keuze maken, zodanig dat 4 extra plekken beschikbaar zijn. De extra 
productie levert extra inkomsten op, maar aan de uitbreiding van het programma zijn kosten 
verbonden voor de inzet van internisten en verpleegkundigen. De maatregel waarbij geen 
colonscopieen meer plaatsvinden in Deurne heeft de voorkeur, omdat daar geen kosten aan 
verbonden zijn. Deze maatregel levert echter nog onvoldoende extra plekken op. De 
maatregel waarbij de arts een kwartier eerder komt, is de tweede keus, omdat daaraan 
alleen kosten (in tijd) verbonden zijn voor een partij. De uitbreiding van de capaciteit door 
langere programma's is de slechtste mogelijkheid, omdat dat kosten veroorzaakt voor beide 
partijen. Het overvolle rooster van de internisten kan een probleem vormen voor de realisatie 
van capaciteitsuitbreiding. 

Bij de berekening van het benodigd aantal verpleegkundigen verdient het aanbeveling om 
rekening te houden met de volgende zaken: 

• Bij uitbreiding van het programma, moet het aantal FTE evenredig toenemen, om te 
voorkomen dat de werkdruk te hoog oploopt en om nog meer overuren te voorkomen. 

• Spoedonderzoeken die buiten het programma om worden uitgevoerd vragen ook om 
inzet van verpleegkundigen. 

• Colonscopieen, puncties en ERCP's duren in werkelijkheid langer dan gepland. 

Om te voorkomen dat de toegangstijd weer toeneemt, bijvoorbeeld door een toename van de 
vraag, is het van belang om de toegangstijd te controleren. Door Automatisering is een 
programma ontwikkeld dat de toegangstijd kan genereren voor een afdeling die middels 
Mediplan plant. De secretaresse kan dit uitvoeren en vervolgens verstrekken aan de 
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voorzitter van de maatschap en het afdelingshoofd. De laatste twee genoemden besluiten 
vervolgens over (tijdelijke) aanpassing van de capaciteit. Deze beslissingen zouden zij 
kunnen baseren op overschrijdingsnormen voor de toegangstijd. Als de toegangstijd 
bijvoorbeeld gedurende drie weken hoger ligt dan de norm (in dit geval 3,5 weken) is 
ingrijpen noodzakelijk. Daarnaast is een controle van de capaciteitsbenutting nodig, zoals 
beschreven in paragraaf 4.2. 

Een vergelijkend onderzoek naar de verschillende werkwijzen van de ziekenhuizen in de 
regio kan mogelijk verklaringen opleveren voor de regionale verschillen in wachttijden. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk wordt teruggeblikt op de probleemstelling en doelstellingen die in hoofdstuk 1 
en hoofdstuk 4 geformuleerd zijn. Het doel van dit onderzoek is een logistiek 
implementatieplan waarin de benodigde aanpassingen in het proces, de besturing en 
planning aan bod komen voor de invoering van ZorgDomein. In dit kader zijn voorlopige 
subdoelstellingen geformuleerd in hoofdstuk 1 en definitieve subdoelstellingen in hoofdstuk 
4. Paragraaf 6.1 gaat in op het implementatieplan. In paragraaf 6.2 wordt aangegeven of de 
subdoelstellingen behaald of haalbaar zijn en welke stappen daartoe ondernomen moeten 
worden. In paragraaf 6.3 wordt benoemd op welke gebieden verder onderzoek nog wenselijk 
is. 

6. 1. lmplementatieplan 
Uit de voorgestelde maatregelen in dit rapport is een logistiek implementatieplan afgeleid. 
Bijlage 13 bevat het volledige implementatieplan. In dit hoofdstuk is het implementatieplan 
schematisch weergegeven (zie tabel 6.1 ). Om tot een juiste invoering van ZorgDomein te 
komen, moeten de acties uit het implementatieplan allen uitgevoerd worden. Dit 
implementatieplan is gericht op de interne logistiek; Plexus Medical Group verzorgt een 
implementatieplan voor het totale project. Het implementatieplan in dit rapport (zie ook 
bijlage 13) gaat dieper in op de logistieke problematiek, zoals in dit rapport beschreven. Het 
plan van Plexus Medical Group vormt een belangrijke aanvulling op dit rapport, omdat daarin 
de acties op andere gebieden dan het logistieke gebied beschreven worden. 

In hoofdstuk 1 stonden onder het kopje eindresultaten de onderdelen die in het 
implementatieplan voor moesten komen. Per onderdeel wordt nu toegelicht in hoeverre dit in 
het plan opgenomen is. 

• uitleg van de besturings- en planningsmethoden; 
De uitleg van de besturings- en planningsmethoden is in dit rapport opgenomen, maar om 
herhaling te voorkomen niet in bijlage 13 onder het implementatieplan. 

• procedures en/of instructies die de werkwijze van medewerkers beschrijven; 
Voor zover de werkwijze van medewerkers verandert als gevolg van de voorgestelde 
veranderingen in dit rapport, is dat beschreven in het implementatieplan. 

• een communicatieplan; 
Voor het totale project ZorgDomein bestaat een communicatieplan. Het bleek overbodig om 
in dit rapport eveneens een communicatieplan op te nemen. 

• een plan voor het voorlichten en instrueren van medewerkers; 
In het implementatieplan is beschreven dat medewerkers ingelicht moeten worden. Hoe dat 
plaats vindt, wordt overgelaten aan het projectteam ZorgDomein. 

• de organisatie van de implementatie ; 
In het implementatieplan ligt vast welke stappen elke betrokken functionaris op een bepaald 
moment neemt. 

• de benodigde middelen en materialen; 
Gezien de duur van de stage was het niet mogelijk om de benodigde middelen en materialen 
in kaart te brengen. 

• een tijdsplanning; 
Het implementatieplan bevat geen tijdsplanning met precieze tijdstippen bij de acties, maar 
geeft wel aan in welke volgorde de stappen doorlopen moeten worden. Stappen met een 
gelijk nummer kunnen parallel uitgevoerd worden; stappen met een verschillend nummer 
vinden achter elkaar plaats. Aan de mijlpalen is een maand toegekend waarin de mijlpaal 
bereikt moet zijn. Het betreft het einde van de maand. 

Het implementatieplan is ingedeeld naar onderwerp (dikgedrukt). Zoals aan de volgnummers 
te zien is, kan parallel aan de onderwerpen gewerkt worden. Het is de taak van de 
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opdrachtgever (eventueel gedelegeerd aan de projectleider ZorgDomein) om de voortgang 
te bewaken middels de mijlpalen. 

Tabel 6.1 lmplementatieplan (schematisch) 
Combinatieafspraken opstellen 
Volg- Actie Verantwoordelijke 
nummer 
1 Combinatieafspraken inclusief urgentiecriteria Projectleider ZorgDomein 

vaststellen met werkgroep en vervolgens afstemmen 
met Radioloaen 

1 Startdatum combinatieafspraken vaststellen in overleg Projectleider ZorgDomein 
met internisten en afdelingshoofd polikliniek lnterne 
Geneeskunde 

1 Combinatieafspraken communiceren naar Projectleider ZorgDomein 
polikliniekmedewerkers (onder andere schrifteliik) 

MIJLPAAL: combinatieafspraken aereed en bekend bii betrokkenen (maart) 

Reductie toegangstijd echo 
Volg- Actie Verantwoordelijke 
nummer 
1 Bespreken acceptabele en haalbare toegangstijd echo Sectorhoofd Radiologie en hoofd 

en mogelijkheden tot reduceren toegangstijd met DPZ 
Radiolooen 

MIJLPAAL: overeenstemmina over normen toegangstiiden (maart) 
2 Berekenen benodigde tijd wegwerken achterstand echo Sectorhoofd Radiologie 

2 Met Radiologen bespreken wanneer achterstand Sectorhoofd Radiologie 
weaaewerkt wordt 

2 Bekijken beschikbaarheid personeel voor wegwerken Sectorhoofd Radiologie 
achterstand 

MIJLPAAL: specialisten, medewerkers, ruimten, tijd en middelen geregeld voor wegwerken 
achterstand (april) 
2 lnformeren hoofd Administratie Radiologie over Sectorhoofd Radiologie 

tiideliike extra plekken 
3 Tijdeliike extra plekken invoeren in Rados Aoolicatiebeheerder Rados 
c Eens per twee weken de wachttijden bekijken middels Sectorhoofd Radiologie 

Rados en in geval van een toename (gedurende 2 
weken 20% hoger dan gewenst) samen met 
Radioloaen moaeliike oplossinaen bekijken 

1 Bespreken sturen patientenstroom door administratief Sectorhoofd Radiologie 
medewerkers Radiologie met hoofd Administratie 
Radiolooie 

c Actiever sturen van patientenstroom in geval van Administratief medewerkers 
verschillende wachttijden voor de locaties Helmond en Radiologie 
Deurne 

MIJLPAAL: betrokkenen en planninassvsteem aereed voor weawerken achterstand (april) 

Reductie toegangstijd scopie 
Volg- Actie Verantwoordelijke 
nummer 
1 Bespreken acceptabele en haalbare toegangstijd Sectorhoofd Beschouwend en 

scopie en mogelijkheden tot reduceren toegangstijd hoofd DPZ 
met lnternisten 

MIJLPAAL: overeenstemmina over normen toegangstijden (maart) 
1 Bekiiken of sprake is van een achterstand Afdelinashoofd 
2 Berekenen benodiade tijd wegwerken achterstand echo Afdelingshoofd 
3 Met lnternisten bespreken wanneer achterstand Afdelingshoofd 

weaaewerkt wordt. 
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4 Bekijken beschikbaarheid personeel voor wegwerken Afdelingshoofd 
achterstand en mogelijkheden voor dormicumpatienten 
buiten openinastijden dagbehandeling 

MIJLPAAL: specialisten, medewerkers, ruimten, tijd en middelen geregeld voor wegwerken 
achterstand (april) 
2 Overleg lnternisten over structureel aanpassen tijden, Afdelingshoofd 

verhoudingen en aantal plekken in het programma 
3 Overleg medewerkers Behandelcentrum over Afdelingshoofd 

structureel aanpassen tijden, verhoudingen en aantal 
plekken in het proqramma 

4 Structurele personele planning aanpassen op nieuwe Afdelingshoofd 
program ma 

2 Mogelijkheden blokplanning bespreken met internisten Afdelingshoofd 
en medewerkers Behandelcentrum 

5 lnformeren medewerkers Behandelcentrum en Afdelingshoofd 
medewerkers polikliniek lnterne Geneeskunde over 
(tiideliike) extra plekken. 

5 (Tijdelijke) extra plekken laten invoeren in Mediplan Afdelingshoofd 
MIJLPAAL: betrokkenen en planninossvsteem oereed voor weowerken achterstand (april) 
MIJLPAAL: betrokkenen en planningsysteem gereed voor start gewijzigde programma (april) 
c Eens per week de wachttijden bekijken middels het Afdelingshoofd 

programma van Automatisering en in geval van een 
toename (gedurende 2 weken 20% hoger dan 
gewenst) samen met lnternisten mogelijke oplossingen 
bekiiken 

Plannin~ combinatieafspraken 
Volg- Actie Verantwoordelijke 
nummer 
2 lnformeren projectteam ZorgDomein over werkwijze Projectleider ZorgDomein 

combinatieafspraken 
3 lnformeren hoofd Administratie Radiologie over Sectorhoofd Radiologie 

werkwiize combinatieafspraken 
3 lnformeren afdelingshoofd polikliniek lnterne Deelnemend sectorhoofd 

Geneeskunde over werkwiize combinatieafspraken projectteam ZoraDomein 
4 Uitleg werkwijze plannen combinatieafspraken aan Projectleider ZorgDomein 

polikliniekmedewerkers polikliniek lnterne 
Geneeskunde 

MIJLPAAL: betrokkenen zijn bekend met werkwijze voor plannen combinatieafspraken (mei) 
4 Benodigd aantal plekken voor echo's ten behoeve van Projectleider ZorgDomein 

combinatieafspraken vaststellen 
MIJLPAAL: gereed voor plannen van combinatieafspraken (mei) 
c lndien nodig vragen om aanpassing aantal plekken Polikliniekmedewerkers in 

overlea met afdelinashoofd 
c Aanleveren gereserveerde plekken voor Hoofd Administratie Radiologie 

combinatieafspraken op afgesproken tijdstip en 
blokkeren plekken in Rados 

c Terugsturen lijst met geplande en vrije plekken naar Aanspreekpunt ZorgDomein 
Hoofd Administratie Radioloaie op afaesproken tiidstip polikliniek lnterne Geneeskunde 

c lnvoeren geplande patienten van lijst en vrijgeven vrije Administratief medewerker 
plekken van lijst Radiologie 

c Plannen van combinatieafspraak (inclusief echo) Polikliniekmedewerker 
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Stuurinformatie 
Volg- Actie Verantwoordelijke 
nummer 
1 Programma voor meten toegangstijden compleet Automatisering 

maken en bekijken mogelijkheden voor link met 
programma Radiologie 

MIJLPAAL: oroaramma voor meten toeaanastiiden aereed (februari 
c Wachttijden echo naar applicatiebeheerder Sectorhoofd Radiologie 

ZorgDomein sturen (eens per twee weken) 
2 Afspraken maken met afdelingshoofden polikliniek over Projectleider ZorgDomein 

de wiize van beoalen toeaangstijden 
3 Afspraken maken met medewerkers over werkwijze Afdelingshoofden polikliniek 

bepalen toeaangstiiden 
MIJLPAAL: start registratie toegangstijden middels programma (maart) 
c Eens per twee weken toegangstijden berekenen Aangewezen medewerkers 

volgens afspraken en opsturen naar secretaresse poliklinieken en 
Ambulante Zorg onderzoeksafdelinaen 

c Samenvoegen van gegevens tot een bestand en Secretaresse Ambulante Zorg 
versturen naar beheerder website en 
aoolicatiebeheerder ZorgDomein 

c Publiceren toegangstijden Applicatiebeheerder ZorgDomein 
en beheerder website 

1 Automatisering vragen om registratie van vraag en Projectleider ZorgDomein 
productie voor alle afdelingen die met Mediplan werken 
op te starten 

MIJLPAAL: start reaistratie vraaa en oroductie Mediolan (maart) 
2 Na een half jaar vergelijken van de gepubliceerde Te be pal en door projectteam 

toegangstijden met de gerealiseerde en eventueel ZorgDomein 
methode aanpassen 

6.2. Conclusies 
Doelstelli ngen 
In hoofdstuk 4 zijn subdoelstellingen voor het herontwerp vastgesteld. Mits de voorgestelde 
acties in dit rapport uitgevoerd worden, kan gedeeltelijk aan de doelstellingen voldaan 
worden. De beschikbaarheid van (semi-)spoedtoegangstijd is 50% volgens de voorgestelde 
planning van de lnterne Behandelkamer. De kans van 95% beschikbaarheid voor reguliere 
patienten is haalbaar gezien de huidige capaciteit van de echokamer en wanneer de 
capaciteit van de lnterne Behandelkamer aangepast wordt volgens de aanbevelingen. De 
toegangstijd kan zelfs verder afnemen dan volgens de doelstellingen vereist is. Dit is 
afhankelijk van de mate waarin de voorgestelde maatregelen doorgevoerd worden. Het is 
mogelijk om deze te reduceren tot 2,5 week, de toegangstijd van de polikliniek. Een kortere 
toegangstijd heeft vooralsnog geen zin, omdat de polikliniek dan de bottleneck zou vormen. 
Het is organisatorisch niet mogelijk om alle gewenste onderdelen van een 
combinatieafspraak op een dag plaats te laten vinden (mits dit medisch verantwoord is). De 
oorzaak hiervan is dat rekening gehouden moet worden met de doorlooptijd van 
laboratorium- en pathologisch onderzoek en de verslagtijd benodigd na een echo. De 
combinatieafspraak met deze onderdelen vraagt daarom om twee bezoeken aan het 
ziekenhuis. De polikliniekassistente kan de planning van combinatieafspraken (inclusief 
radiologisch onderzoek) verzorgen wanneer de aanbevolen maatregelen uitgevoerd worden. 

Met betrekking tot de doelstellingen in hoofdstuk 1 kan vermeld worden dat deze pas 
gecontroleerd kunnen worden als het Elkerziek ziekenhuis met combinatieafspraken via 
ZorgDomein werkt. ZorgDomein verzorgt dan de managementinformatie waarmee de 
doelstellingen getoetst kunnen worden. 
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Criteria herontwerp en op te lossen knelpunten 
De invoering van ZorgDomein vraagt om een gestroomlijnd traject tot en met het eerste 
polikliniekbezoek, realisatie van normtoegangstijden, de mogelijkheid tot 
combinatieafspraken en afstemming van vraag en aanbod. 

Om dit te kunnen bereiken, moeten de volgende knelpunten aangepakt worden. 
Besturing: 

• Logistieke beheersing is gebaseerd op specialismen en afdelingen en op een lager 
niveau op soort verrichting en niet op patientengroepen. 

• Er zijn geen normen vastgesteld voor capaciteitsbenutting en toegangstijden. 
• Radiologische onderzoeken kennen vaak een langere wachttijd dan de polikliniek (zie 

bijlage 5), waardoor een combinatieafspraak een langere toegangstijd kent dan een 
reguliere verwijzing naar de polikliniek. 

• Toegangstijden van functieafdelingen worden niet geregistreerd, waardoor het 
onduidelijk is welke onderdeel de bottleneck zal vormen voor het maken van een 
combinatieafspraak. 

• De indeling van spreekuren en programma's van onderzoeksafdelingen is gebaseerd 
op historie en houdt geen rekening met seizoensinvloeden. 

• Het plannen van combinatieafspraken door de polikliniekassistente is in de praktijk 
lastig wanneer Radiologie en/of een andere poli of functieafdeling betrokken zijn. 

• Er wordt wisselend met de planning van spoedpatienten omgegaan. 
lnformatie: 

• De toegangstijden van de deelnemende ziekenhuizen in de regio zijn duidelijk 
zichtbaar voor de huisarts en de patient. Grote verschillen in toegangstijden kunnen 
de keuze van de patient be"invloeden. 

Besturingsmodel 
Om te kunnen voldoen aan de genoemde criteria en daarbij de knelpunten te kunnen 
oplossen, wordt het besturingsmodel uit figuur 6.1 voorgesteld. 

,----------------------------- -------------------- -----. 
, Afstemming door normtoegangstijd ' 
I I 
---------------------------r--------- - -----------------~ 

I • ·-----WEKELIJKSE-COt~JT-ROi.Et~o.v~no-rmtoe-gangstijcf _____ : ________ , 
I 1 I 
--------------------------~----------- - ---------------• I 

I I 
I I 

·--------------------------L ____________________________ ·------~------, 
Toegangstijd = x weken : : AFWIJKING? ' 

I I I • I 
--- - -----r----------------,-------------------T--------~ -------r------' 

I I I I 
I 
I 

Vraagverdeling Patient! 
: Logistieke Logistieke Logistieke : 

1 
_______ y ______ ., beheersing beheersing beheersing :--T-IJ-

0
- _EJL_l_J_K_E_ -: 

JAARLIJKS Radiologie Functieafdeling Polikliniek , , 
: VASTSTELLEN : : CAPACITEIT : 
: : t-----------------t-------------------:----------~ INZETTEN : 
~-------,-------~ r--------~---------------- - ~------------------~--------. I I 

L------~---~~~~~.?-~~-~?-~~~!~~~-':!'_~~~~~1.:~~~-~~~-i:~~~~---~ •--------------
Figuur 6.1 Besturingsmodel op tactisch niveau (patientenstroombeheersing) 

Om de patient een gestroomlijnd traject aan te kunnen bieden moeten afspraken gemaakt 
worden over de toegestane toegangstijden van alle betrokken afdelingen. Pas wanneer alle 
onderdelen van een combinatieafspraak een redelijke toegangstijd hebben, is de 
combinatieafspraak binnen een redelijke tijd te plannen. Het ziekenhuis en de maatschappen 
moeten de normtoegangstijden vaststellen. Daarnaast moet men op veranderingen in de 
vraag anticiperen door het aanbod aan te passen. In het model is dit geregeld door het 
jaarlijks bijstellen van de logistieke parameters (programma van onderzoeksafdeling, 
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beschikbare capaciteit in termen van verpleegkundigen, specialisten en ruimte) en het 
wekelijks controleren van de toegangstijd. 

In het raamwerk van Vissers et al. (2001) is dit besturingsmodel verder uitgewerkt. Op 
strategisch niveau zou beleid ten aanzien van ketenlogistiek geformuleerd en uitgedragen 
moeten worden door de Raad van Bestuur en de Medische Staf. Op tactisch niveau vindt per 
patientengroep de toewijzing van capaciteiten (bijvoorbeeld spreekuurcapaciteit en 
onderzoekscapaciteit) plaats voor de termijn van drie maanden tot een jaar op basis van de 
vraagverdeling. Op operationeel niveau zijn twee veranderingen nodig. De eerste is de 
overstap naar een twee fasen planning, waarbij de polikliniekassistente een aantal plekken 
rechtstreeks bij Radiologie in kan plannen. De tweede verandering is de invoering van een 
gefaseerde planning, waarbij op basis van de vraagverdeling een bepaald aantal spoed en 
semi-spoedplekken in het rooster opgenomen wordt, dat gefaseerd vrijgegeven wordt. 
Tenslotte wordt een regelmechanisme voorgesteld waarbij op basis van de toegangstijd, 
capaciteitsbenutting en vraag bijgestuurd wordt. De manier waarop data kunnen worden 
verzameld, behoeft nog nader onderzoek. 

Logistieke beheersing lnterne Geneeskunde en Radiologie 
Voor het specialisme lnterne Geneeskunde is de besturing nader uitgewerkt. Daarbij zijn de 
lnterne Behandelkamer voor scopieen en de echokamers van de afdeling Radiologie in 
beschouwing genomen, omdat deze bottleneckcapaciteiten vormen voor 
combinatieafspraken. Het voorstel is om voor lnterne Geneeskunde op basis van 
overeenkomsten in het proces twee patientengroepen te onderscheiden: diabetespatienten 
en overige patienten. Er bestaan grote verschillen in toegangstijden voor een consult (2,5 
weken) en een scopie (4 weken) en echo (5,5 weken). Op deze manier kent een 
combinatieafspraak een lange toegangtijd. Het is een vereiste dat het management en de 
maatschappen lnterne Geneeskunde en Radiologie afspraken maken over acceptabele en 
haalbare toegangstijden. 

Reductie toegangstijd echo 
De wachttijd voor een echo moet gereduceerd worden door de structurele achterstand weg 
te werken. De capaciteit voor reguliere patienten is daar gezien de vraag toereikend. 

Reductie toegangstijd scopie 
Voor het reduceren van de toegangstijd voor een scopie worden de volgende maatregelen 
voorgesteld: 

• De achterstand wegwerken. 
• Een blokplanning invoeren met blokken van 15 minuten die niet toegewezen zijn aan 

een soort onderzoek. De plekken zijn geschikt voor gastroscopieen, sigmo'idscopieen 
en puncties. 

• Geen colonscopieen meer uitvoeren in Deurne. Doordat dan altijd twee 
voorbereidingskamers beschikbaar zijn, kan daar efficienter gewerkt worden. Als 
gevolg zouden twee extra patienten per week onderzocht kunnen worden. De tijd die 
in Deurne vrij komt door de colonscopieen, moet opgevuld worden met gastro- en 
sigmo"idscopieen uit Helmond. Dit levert twee plekken van een kwartier per week op. 

• De arts zou mogelijk 's ochtends een kwartier eerder kunnen komen, omdat de 
patient en verpleegkundigen dan al gereed zijn om met het programma te starten. Dit 
levert 8 plekken van een kwartier op. 

• Aanpassing van de capaciteit. In Deurne zou het totale programma uitgebreid moeten 
worden met een half uur. In Helmond zouden twee semi-spoedplaatsen van een 
kwartier nodig zijn. In totaa/ zijn vier extra p/ekken van een kwartier nodig. 

• Verandering in de verhouding tussen de verschillende soorten onderzoeken. 

Een aantal interventies moet uitgevoerd worden om een reductie van de toegangstijd te 
realiseren; een aantal interventies is optioneel. Het behouden van de flexibiliteit en de 
aanpassing van de verhouding tussen de soorten onderzoeken zijn zonder meer nodig. Het 
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wegwerken van de achterstand moet alleen plaats vinden als na een langere controle van de 
toegangstijden blijkt dater inderdaad sprake is van een structurele wachttijd. De 
blokplanning is optioneel, maar levert een bijdrage aan het reduceren van de toegangstijd. 
Capaciteitsuitbreiding is vereist. Het management en de maatschap kunnen uit de drie 
maatregelen voor capaciteitsuitbreiding een keuze maken, zodanig dat 4 extra plekken 
beschikbaar zijn. De maatregel waarbij geen colonscopieen meer plaatsvinden in Deurne 
heeft de voorkeur, omdat daar geen kosten aan verbonden zijn. Deze maatregel levert 
echter nog onvoldoende extra plekken op. Daarom is een aanvullende maatregel nodig. De 
maatregel waarbij de arts een kwartier eerder komt, is de tweede keus, omdat daaraan 
alleen kosten (in tijd) verbonden zijn voor een partij. De uitbreiding van de capaciteit door 
langere programma's is de slechtste mogelijkheid, omdat dat kosten veroorzaakt voor beide 
partijen. 

Om te voorkomen dat de toegangstijd weer toeneemt, bijvoorbeeld door een toename van de 
vraag, is controle van de toegangstijd van consulten en functieonderzoeken nodig. Dit kan 
middels het programma dat door Automatisering opgesteld is. Als de toegangstijd 
bijvoorbeeld gedurende drie weken hoger ligt dan de norm (in dit geval 3,5 weken) is het 
inzetten van tijdelijke capaciteit noodzakelijk. Daarnaast moet structureel eens per jaar en 
incidenteel bij een toename van de toegangstijd aan de hand van de vraag bekeken worden 
of er voldoende plekken zijn voor elke soort onderzoek. 

Het Behandelcentrum kampt behalve met lange toegangstijden ook met een groot aantal 
overuren. Om overuren te voorkomen kan bij de berekening van het benodigd aantal FTE 
rekening worden gehouden met de volgende zaken: 

• Bij uitbreiding van het programma, moet het aantal FTE evenredig toenemen. 
• Spoedonderzoeken die buiten het programma om worden uitgevoerd vragen ook om 

inzet van verpleegkundigen. 
• Colonscopieen, puncties en ERCP's duren in werkelijkheid langer dan gepland. 

6.3. Aanbevelingen 
Het verdient aanbeveling om op verschillende gebieden nog nader onderzoek te verrichten. 

lnterne logistiek Radiologie 
Zoals in dit rapport al eerder genoemd is, was er geen toestemming om de interne logistiek 
in de echokamer te onderzoeken. Dit is wel gebeurd op de lnterne Behandelkamer (waar 
scopieen uitgevoerd worden). Het gevolg is dat voor de lnterne Behandelkamer veel meer 
oplossingen aangereikt kunnen worden om de toegangstijd te reduceren. Door als 
buitenstaander met een frisse blik de gang van zaken op de afdeling te bekijken, is een 
aantal verbeterpunten aangereikt die voor meer beschikbare capaciteit zorgen. Daarnaast is 
de gemiddelde duur van elk onderzoek bepaald. Hierdoor werd duidelijk dat er inderdaad 
sprake is van onvoldoende capaciteit om aan de vraag te kunnen voldoen. Op basis van de 
vraaggegevens en de meetgegevens is een voorstel gedaan voor de benodigde capaciteit 
om aan de vraag te kunnen voldoen. Voor Radiologie is een dergelijk advies niet mogelijk, 
omdat de werkelijke duur van een onderzoek niet gemeten is. Gezien de vraag- en 
productiegegevens lijkt de capaciteit van de echokamers voldoende te zijn. Wanneer de 
werkelijke duur van een echo bekend zou zijn, zouden hierover preciezere uitspraken 
gedaan kunnen worden. 

Vergelijking met ziekenhuizen in de regio 
Uit de toegangstijden voor echo's en scopieen in de regio blijkt dat de toegangstijden in het 
Elkerliek ziekenhuis duidelijk hoger liggen. Het verdient aanbeveling om een vergelijkend 
onderzoek uit te voeren onder de ziekenhuizen in de regio. Mogelijk zijn daar verklaringen te 
vinden voor de verschillen in wachttijden. 
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Toegangstijden 
Het verdient aanbeveling om de werkelijk gerealiseerde toegangstijden gedurende een 
periode eens te vergelijken met de voorspelde toegangstijden middels het 
computerprogramma gedurende diezelfde periode. Bij afwijkingen kan de wijze van 
toegangstijden bepalen aangepast worden. 

Financiele haalbaarheid 
De kosten en opbrengsten van de te nemen maatregelen, moet nog in kaart gebracht 
worden. Het betreft dan de gevolgen voor de maatschap en voor het ziekenhuis. 

Toepasbaarheid onderzoek voor andere specialismen 

,. ,.. t:.,f" ,,. 

Het onderzoek richtte zich op lnterne Geneeskunde metals gevolg dat de andere 
specialismen niet aan bod zijn geweest. De algemene oplossing is ziekenhuisbreed 
toepasbaar, maar moet nog aangepast worden aan de specifieke situatie van de andere 
specialismen. De gehanteerde onderzoeksmethode is daarbij bruikbaar. In dit geval vormden 
de onderzoeksafdelingen de bottleneck. Er zijn echter situaties denkbaar waarin de 
polikliniek de bottleneck vormt. De toegangstijden geven hier inzicht in. Een lange 
toegangstijd is een kenmerk van de bottleneckafdeling. 
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Begrippenlijst 

Ambulante zorg 
Zorg waarbij de patient niet opgenomen wordt. 

BOM 
Bill of Materials. Stuklijst waarin de relatie tussen product, halfproduct en materiaal en 
componenten is vastgelegd. 

BOR 
Bill of Resources. Stuklijst waarin de relatie tussen product en gebruik van de capaciteiten is 
vastgelegd. 

DBC 
Diagnose Behandel Combinatie. Het geheel van activiteiten en verrichtingen van ziekenhuis 
en medisch specialist voortvloeiend uit de zorgvraag waarmee een patient de specialist in 
het ziekenhuis consulteert. (Hierop is het nieuwe bekostigings- en honoreringsysteem voor 
ziekenhuizen en specialisten gebaseerd.) 

Colonscopie 
lnwendig onderzoek van de karteldarm (het tussen blindedarm en endeldarm gelegen deel 
van de dikke darm) 

Cytostaticum 
Chemotherapie 

Derdelijnszorg 
Zorg waarbij de patient wordt opgenomen in een instelling. 

Doorlooptijd 
Tijd tussen begin en einde van een traject. Het traject omvat in dit geval de onderdelen van 
de verwijs- en behandelafspraken zoals vastgelegd in ZorgDomein. 

Dormicum 
Slaapmiddel 

Echo(grafie) 
Onderzoek van weefselveranderingen in het lichaam en van de inhoud der lichaamsholten, 
berustend op registratie van teruggekaatste ultrasone golven. 

Eerstelijnszorg 
Medische verzorging of psychische hulp waarvoor geen verwijzing van de huisarts nodig is, 
bijvoorbeeld huisarts, maatschappelijk werk en spoedeisende hulp in een ziekenhuis. 

Eerste polikliniekbezoek (EPB) 
Er is sprake van een eerste polikliniekbezoek wanneer een patient voor de eerste maal sinds 
12 maanden in het ziekenhuis een medisch specialist van een bepaald poortspecialisme 
consultee rt. 

ERCP 
Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie; kijkonderzoek van galwegen en 
afvoergang alvleesklier. 
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FTE 
Full Time Equivalent 

Gastroscopie 
lnwendig onderzoek van de slokdarm en maag. 

Herhalingsconsult 
Er is sprake van een herhalingsconsult wanneer een patient in het ziekenhuis een medisch 
specialist van een bepaald poortspecialisme consulteert en er binnen 12 maanden 
voorafgaande aan het bezoek een eerste polikliniekbezoek bij dat poortspecialisme is 
geregistreerd. 

lso-procesgroepen 
Patientengroepen die dezelfde capaciteiten gebruiken en een soortgelijke routing doorlopen. 

Klysma 
Het inbrengen in de endeldarm door middel van een irrigator of spuit van vloeistoffen die een 
afvoermiddel, een medicament of een voedingsmiddel bevatten. 

Master Production Schedule (MPS) 
Productieplan op het niveau van eindproducten. 

MRP 
Material Requirements Planning. Methode die uitgaande van de benodigde eindproducten 
berekent wanneer halfproducten geproduceerd moeten worden en wanneer materialen en 
componenten besteld moeten worden. 

No show patienten 
Patienten die wegblijven van een afspraak. 

Poortspecialisme 
Specialisme waar de patient als eerste mee in aanraking komt na verwijzing door de 
huisarts. 

Punctie 
Het insteken van een holle naald of scherpe canule om bloed, vocht of weefsel uit het 
lichaam te verwijderen of injecties te geven. 

Reguliere toegangstijd 
T oegangstijd voor patienten waarvoor geen voorrang geldt. 

Rough-cut-capaciteitsplan 
Ruwe schatting van de benodigde capaciteit per specialisme en capaciteitsafdeling. 

Scopie (endoscopie) 
Onderzoek van lichaamsholten of inwendige kanalen met een endoscoop. 

Scoop (endoscoop) 
Instrument om lichaamsholten en inwendige kanalen te onderzoeken. 

Semi-spoedtoegangstijd 
Toegangstijd voor patienten die om medische of andere redenen sneller terecht moeten 
kunnen dan de reguliere toegangstijd. In dit rapport wordt onder semi-spoed toegangstijd 1 
dag tot 2 weken verstaan. 
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Sigmo"idscopie 
lnwendig onderzoek van het laatste S-vormige deel van het colon. 

Spoedtoegangstijd 
Toegangstijd voor patienten die om medische of andere redenen dezelfde dag terecht 
moeten kunnen. 

Toegangstijd (externe wachttijd) 
Tijd tussen het moment dat de patient een afspraak maakt (bijvoorbeeld opbelt) en het 
moment waarop de patient terechtkan bij de betreffende afdeling volgens de planning van 
het ziekenhuis. 

Tweede lijn 
Medische zorg na verwijzing of screening (ambulant). 

Wachttijd (externe) 
Zie toegangstijd. (Voor Radiologie wordt in het Elkerliek ziekenhuis gesproken over wachttijd. 
Het betreft dan de externe wachttijd.) 

Wachttijd (interne) 
Tijd dat de patient moet wachten als gevolg van wachtlijsten of planningstechnische 
beperkingen tot het tijdstip waarop een vervolgactiviteit (onderzoek of andere verrichting) 
gepland is. 

Verkorte toegangstijd (VTT) 
Binnen ZorgDomein wordt deze term gehanteerd voor patienten die sneller terecht moeten 
kunnen dan de reguliere toegangstijd die in ZorgDomein weergegeven is. In het geval van 
een verkorte toegangstijd bepaalt de huisarts de gewenste toegangstijd. 

Verrichting 
Activiteit die voor de patient wordt uitgevoerd, met uitzondering van een consult. Een 
activiteit kan diagnostisch of therapeutisch van aard zijn. 

Verwijs- en behandelafspraak 
Afspraak in het kader van ZorgDomein tussen ziekenhuis, maatschap en huisartsen die de 
criteria voor verwijzen en de verrichtingen in het ziekenhuis tot en met het eerste consult 
om vat. 
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Bijlage 1 Organogrammen 
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Figuur B 1.1 Organogram Elkerliek ziekenhuis 
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Figuur B 1.2 Organogram Dienst Patientenzorg 

De organogrammen van de dikgedrukte afdelingen staan op de volgende pagina. 
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Bijlage 2 Bepalen toegangstijden 

Toegangstijden poliklinieken 
Door het ziekenhuis zijn maandelijks metingen van de toegangstijden uitgevoerd. Het betreft 
de toegangstijd tot het eerste polikliniekbezoek. Om de toegangstijd te bepalen, bekijkt de 
polikliniekassistente wat de derde mogelijkheid is voor een eerste polikliniekbezoek. De tijd 
tot aan die mogelijkheid is de toegangstijd. Voor dit onderzoek is de gemiddelde toegangstijd 
bepaald door het gemiddelde te nemen van de maandelijkse toegangstijden over de periode 
oktober 2004 tot en met juni 2005, waarbij de gegevens van januari 2005 en soms van een 
enkele andere maand ontbreken. 

Toegangstijden Radiologie 
De afdeling Radiologie houdt maandelijks de wachttijden bij voor verschillende onderzoeken. 
Van de wachttijden van januari 2005 tot en met november 2005 zijn de gemiddelden 
bepaald. De teamleider Radiologie bekijkt eens per maand wat de eerste 
afspraakmogelijkheid is. De wachttijd is de tijd tot die mogelijkheid. Deze methode is niet 
geheel nauwkeurig, omdat de eerste mogelijkheid een lege plaats kan zijn als gevolg van 
een afmelding. De volgende lege plaats is dan mogelijk pas over een langere tijd. 
ZorgDomein definieert de toegangstijd als de tijd voor de eerste drie mogelijkheden voor een 
eerste consult. Deze methode heeft de voorkeur, omdat een nauwkeuriger beeld ontstaat. 
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Bijlage 3 Theoretisch kader typering huidige situatie 

De capaciteiten 
Capaciteiten kunnen getypeerd worden aan de hand van de volgende karakteristieken 
(Vissers, 1994): 

• gedeeld of ongedeeld; 
• leidend of volgend; 

Wanneer verschillende producten gebruik maken van dezelfde capaciteit, is deze capaciteit 
gedeeld. De specialist is een gedeelde capaciteit die ingezet wordt voor verschillende 
soorten patientengroepen en zelfs voor verschillende werkzaamheden (consult, operatie, et 
cetera). De specialist is bij elke fase van het primaire proces betrokken. Poliklinieken en 
operatiekamers zijn volledig afhankelijk van de specialist, terwijl diagnostische afdelingen en 
verpleegafdelingen voor een klein deel van de werkzaamheden afhankelijk zijn van de 
specialist. Een gedeelde capaciteit vraagt om het specificeren van bepaalde tijden waarop 
de capaciteit beschikbaar is voor de verschillende producten of om prioriteitsregels voor de 
verschillende producten. 
Een capaciteit is leidend, wanneer deze capaciteit productie voor andere capaciteiten 
genereert. Een voorbeeld hiervan is het eerste polikliniekbezoek waaruit een onderzoek, 
verrichting, opname of herhalingsconsult voortvloeit. 

Keuze uit drie raamwerken voor productiebesturing in ziekenhuizen 
Logistieke beheersing bestaat in de industrie uit productiebeheersing en 
goederenstroombeheersing. In de gezondheidszorg wordt de term ketenlogistiek gehanteerd 
voor de goederenstroombeheersing van het primaire proces. Het betreft de patientenstroom. 
Productiebeheersing wordt aangeduid met unitlogistiek (Vissers en De Vries, 2005). Vissers 
en De Vries (2005) spreken van netwerklogistiek wanneer ketenlogistiek en unitlogistiek 
gecombineerd worden. Bij unitlogistiek wordt getracht de complexiteit te ontlopen, door 
alleen naar de logistiek binnen een unit te kijken. Een acceptabel niveau van unitlogistiek is 
een voorwaarde voor "hogere" vormen van logistiek. De nadruk ligt bij unitlogistiek op de 
benutting van capaciteiten. Bij ketenlogistiek worden de stappen, die genomen moeten 
worden om de zorg voor een bepaalde patientengroep goed te organiseren, gecoordineerd. 
Het kan een transmurale keten of een keten binnen een instelling betreffen. Dit in 
tegenstelling tot de "eenstapslogistiek". Er kan sprake zijn van tegenstrijdigheid tussen 
ketenlogistiek en unitlogistiek. Seide wensen evenwicht tussen vraag en aanbod, maar bij 
ketenlogistiek staat een korte doorlooptijd voorop (service), terwijl bij unitlogistiek de 
capaciteitsbenutting het voornaamste is (doelmatigheid) (De Vries, in Hoorn et al., 1988). 
Een hogere capaciteitsbenutting leidt echter tot een langere wachttijd. Netwerklogistiek 
integreert unit- en ketenlogistiek. Er wordt nu rekening gehouden met doelmatigheid en 
service. De netwerklogistieke benadering voorkomt suboptimalisatie, omdat rekening 
gehouden wordt met andere patientengroepen die gebruik maken van dezelfde capaciteiten. 
In de praktijk betekent netwerklogistiek bijvoorbeeld dat alle ketens binnen een specialisme 
(de gedeelde capaciteit) bekeken worden. Voor het typeren van de huidige logistieke 
beheersing in het Elkerliek ziekenhuis zal daarom gebruikt gemaakt worden van 
netwerklogistieke theorie. Er zijn in de literatuur verschillende netwerklogistieke modellen 
voor de gezondheidszorg gevonden. Hogewind (1988) ontwikkelde een planningsinstrument 
waarmee gepland kan worden op basis van patientenstromen. Op operationeel niveau 
kunnen klinische en poliklinische patientenstromen zo ingepland worden dat een gelijkmatige 
verdeling ontstaat. Dit om pieken en dalen in de werklast te voorkomen. Zijn theorie is 
gebaseerd op een hoge mate van voorspelbaarheid van de vraag per patientengroep als 
gevolg van de wet van de grote getallen. Op tactisch en strategisch niveau worden het aantal 
patienten in een groep, de groei en ontwikkelingen bekeken, zodat informatie beschikbaar is 
voor besturing op deze niveaus. Het Elkerliek ziekenhuis werkt niet op deze manier met 
patientengroepen, maar bepaalt productiecijfers per specialisme. Er wordt niet gekeken naar 
het capaciteitsgebruik per patientengroep. Het model van Hogewind komt niet overeen met 
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de huidige situatie. De raamwerken van Roth en Dierdonck (1998) en Vissers et al. (2001) 
vertonen veel overeenkomsten. Beide maken een onderscheid naar verschillende 
patientengroepen en verschillende niveaus van besturing en reduceren daarmee de 
complexiteit. Beide modellen besteden aandacht aan het op elkaar afstemmen van vraag en 
aanbod. Tenslotte is er bij beide modellen sprake van terugkoppeling tussen de 
verschillende niveaus. Het verschil tussen de twee raamwerken is gelegen in de indeling van 
patientengroepen. Het raamwerk van Roth en Dierdonck (1998) is gebaseerd op dbc
groepen, terwijl het raamwerk van Vissers et al. (2001) uit gaat van iso-procesgroepen, 
waarbij op bepaalde niveaus ook een andere indeling gehanteerd kan worden. Een ander 
verschil is dat het raamwerk van Roth en Dierdonck (1998) werkt volgens het MRP-principe. 
Hiertoe moet voor elke patientengroep een BOR (Bill of Resources) opgesteld worden. Deze 
BOR is stochastisch voor patientengroepen, terwijl MRP gebaseerd is op een 
deterministische BOM (Bill of Materials). Het Elkerliek ziekenhuis werkt niet met MRP
achtige structuren. De huidige logistieke beheersing in het Elkerliek ziekenhuis komt het 
meeste overeen met het raamwerk van Vissers et al. (2001 ). Aan de hand van dit raamwerk 
zal de logistieke beheersing geanalyseerd worden. Eerst volgt nu een uitgebreidere 
toelichting op het gekozen model. 

Raamwerk voor productiebesturing in ziekenhuizen volgens Vissers et al. (2001) 
Aan het raamwerk ligt een aantal algemene ontwerpeisen ten grondslag. Het raamwerk 
bevat drie focuspunten: afstemming tussen vraag en aanbod, beheersing van de 
goederenstroom en de productie-eenheid (horizontale stratificatie) en de beheersing van 
aggregaatstromen versus detailplanning (verticale stratificatie). Een organisatie met een 
groot aantal producten, met een verschillend productbereik, verschillende marktstrategieen 
en verschillende productiesystemen, moet de productiebesturing voor elk productbereik 
apart inrichten. Dit betekent voor een ziekenhuis dat productiebesturing per patientengroep 
en eventueel per specialisme opgezet moet worden. Deze patientengroep (of het 
specialisme) wordt dan behandeld als een gefocusseerde business unit (focused factory). In 
de praktijk is dit nog vaak een specialisme en geen patientengroep. Het specialisme als 
business unit is een ordening aan de aanbodkant; de patientengroep als business unit is een 
ordening aan de vraagkant. De afstemming tussen de business units vindt plaats op 
strategisch niveau. Er worden vijf productiebesturingsfuncties onderscheiden, die terug te 
vinden zijn in het raamwerk (zie uitklapvel achter in dit rapport). 

1 . Strategische planning 
Strategische planning behoort niet tot productieplanning, maar is in het model opgenomen, 
omdat er wel beslissingen worden genomen in het kader van productiebesturing. De 
belangrijkste beslissing is om een patientengroep als een business unit te beschouwen. 
Binnen een patientengroep bestaan verschillende subgroepen die homogeen zijn in termen 
van marktprestaties (bijvoorbeeld wachttijden) en proces (dezelfde capaciteitssoorten). Op 
dit niveau wordt tevens besloten in welke capaciteiten ge"investeerd wordt en welke 
capaciteiten als gedeelde capaciteiten moeten worden bestuurd. 

2. Patientenvolume planning & control 
Op dit niveau wordt besloten welke aantallen een patientengroep omvat. Een patientengroep 
kan nu nog aangeduid worden in dbc-termen, maar er moet een relatie zijn met de iso
procesgroepen van de lagere niveaus van het raamwerk. De bepaling van de aantallen 
patienten geschiedt op basis van demografische gegevens, historische gegevens en 
productieafspraken met zorgverzekeraars. Ook de benodigde capaciteit per specialisme en 
capaciteitsafdeling wordt bekeken. Het resultaat is een rough-cut-capaciteitsplan. 

3. Capaciteiten planning & control 
Dit niveau is onderdeel van de aggregaatplanning binnen het raamwerk. Hier wordt besloten 
hoeveel capaciteit van elke soort nodig is voor de productieperiode van de patientengroep. 
Er wordt nagegaan of de capaciteit voldoende is om aan de vraag van alle patientengroepen 
te kunnen voldoen en of de capaciteit op het juiste moment beschikbaar kan zijn. De 
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capaciteitssoorten worden op dit niveau toegewezen aan specialismen en patientengroepen, 
gebaseerd op een gedetailleerde voorspelling. 
Als het ziekenhuis patientengroepen hanteert op basis van medische diagnose of 
kostenhomogeniteit, zoals het geval is bij Diagnose Behandel Combinaties, dan moeten die 
groepen op dit niveau herverdeeld worden in iso-procesgroepen. lso-procesgroepen zijn 
groepen die dezelfde capaciteiten gebruiken en een soortgelijke routing doorlopen. Vanuit de 
logistieke benadering is bijvoorbeeld een eenvoudige diabetespatient hetzelfde aan te sturen 
als een complexe diabetespatient met veel herhaalbezoeken. Ze maken namelijk beiden 
gebruik van dezelfde capaciteiten. Er is echter een groot verschil in de hoeveelheid 
benodigde capaciteit en de kosten. Deze patienten behoren daarom niet tot dezelfde dbc
groep. 

4. Patientengroep planning & control 
Op dit niveau wordt de marktprestatie vastgesteld, worden de benodigde capaciteiten 
verkregen, wordt de patientenstroom beheerst en wordt de benutting van de capaciteiten 
door de patientengroep geregeld. Het verkrijgen van de benodigde capaciteiten wordt 
geregeld door structurele afstemming. Dit houdt in dat regelingen en voorwaarden voor de 
operationele afstemming van een patientengroep vastgesteld worden. Voorbeelden hiervan 
zijn ontkoppelpunten, beschikbare capaciteit voor de patientengroep en regelingen voor 
capaciteitsgebruik. Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen doelmatige benutting van 
capaciteiten en flexibiliteit om met de vraagonzekerheid om te kunnen gaan. Doelmatige 
benutting kan bereikt worden door patienten in series te behandelen, zodat wisseltijden 
beperkt blijven of door wachtrijen te creeren, zodat leegloop wordt voorkomen. Afdelingen 
maken gebruik van bepaalde schema's ingedeeld naar specialisme en soms nog naar kwaal 
of verrichting. Zo'n schema is vergelijkbaar met het "Master Production Schedule" in de 
industrie (Vissers, 1994). Er wordt met schema's van blokken patienten gewerkt om 
omstelkosten te reduceren. Het gebruik van deze schema's brengt nadelen met zich mee. Er 
ontstaan patronen in de werklast voor volgende of voorgaande afdelingen en extra 
wachttijden, omdat een patient minstens moet wachten op het volgende blok. Tenslotte is het 
een star systeem, omdat niet geschoven kan worden zonder een ander schema te 
be'invloeden. 

5. Patienten planning & control 
Dit niveau betreft het aansturen van de processen die voor het dagelijks managen van de 
patientengroep nodig zijn. Het gaat hier om regels, procedures, formulieren en andere zaken 
die nodig zijn voor het regelen van specifieke taken. In de besturing van de patientenstroom 
kan een ontkoppelpunt gebruikt worden tussen de diagnostische fase en de behandelfase, 
omdat er een groot verschil is in onzekerheid tussen beide fasen. In de diagnostische fase is 
de vraag en de routing van de patient nog onzeker, terwijl in de behandelfase een bekend 
behandelpad gevolgd kan worden. Daarom is in de diagnostische fase veel flexibiliteit nodig 
en in de behandelfase minder. 

Controle 
Om ervoor te zorgen dat beslissingen die op lager niveau genomen worden binnen de 
kaders passen die op hoger niveau zijn vastgesteld, zijn controlefuncties aangebracht in het 
raamwerk. De controlefuncties meten de prestaties op een aantal aspecten. 
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Bijlage 4 Analyse huidige situatie uitgebreid 
Deze bijlage bevat de uitgebreide analyse van de huidige situatie met het oog op de nieuwe 
situatie waarin ZorgDomein ge'implementeerd moet zijn. Na een algemeen deel komen 
achtereenvolgens de poliklinieken en functieafdelingen, Radiologie, het Algemeen Klinisch 
Laboratorium en Pathologie aan bod. Er zal worden ingegaan op de proceskarakteristieken 
en de logistieke beheersing. De nadruk zal liggen op de betrokken afdelingen waar de 
patient participeert in het proces. Planningstechnisch zijn deze processen interessant. De 
afdelingen waar de patient niet aanwezig hoeft te zijn bij het onderzoek (Algemeen Klinisch 
Laboratorium en Pathologie) zullen slechts kort aan bod komen. Deze bijlage vormt een 
aanvulling op de hoofdtekst. De informatie uit de hoofdtekst zal daarom niet herhaald worden 
in deze bijlage. 

Logistieke beheersing van de keten 
De logistieke beheersing wordt geanalyseerd aan de hand van een raamwerk van Vissers et 
al. (2001 ). Van de vijf niveaus van het raamwerk voor productiebesturing zijn de hoogste drie 
niveaus voor de poliklinieken, functieafdelingen en Radiologie hetzelfde. Deze niveaus 
worden in deze paragraaf algemeen beschreven. Daarnaast wordt in deze paragraaf bij de 
niveaus waar dat van toepassing is, ingegaan op de ketenlogistieke kant van de logistieke 
beheersing. Het betreft hier de logistieke afstemming tussen de verschillende afdelingen. 

1. Strategische planning 
Het strategisch ziekenhuisbeleid wordt door de Raad van Bestuur telkens voor enkele jaren 
vastgesteld. Er wordt rekening gehouden met de bevolkingsgroei, veranderingen binnen 
maatschappen, trends in de productiecijfers, nieuwe technologieen en andere 
ontwikkelingen. Deze worden afgezet tegen de sterke en zwakke eigenschappen van het 
ziekenhuis. Hieruit formuleert de Raad van Bestuur het beleid. Het strategisch beleid is het 
uitgangspunt voor de volgende niveaus van het raamwerk. De Raad van Bestuur formuleert 
het beleid en de financiele ruimte voor het komende jaar kort in de kaderbrief die 
ziekenhuisbreed verstuurd wordt en het kader vormt voor de begroting voor de 
diensthoofden en specialisten. 

2. Patientenvolume planning & control 
Uitgaande van de kaderbrief (ontwikkelingen en beleid), de productiecijfers van de afgelopen 
jaren en van de eerste helft van het lopende jaar, de mutaties in aantallen specialisten en 
verslagen van productiebesprekingen van het voorgaande jaar doen de Economisch 
Administratieve Dienst, Beleid en Organisatie en het hoofd Dienst Patientenzorg een voorstel 
voor de productie per specialisme voor het volgende jaar. In het raamwerk vormen de 
specialismen de hoofdproductgroepen, die bestaan uit meerdere patientengroepen. De 
productievoorstellen worden vastgelegd in budgetparameters: het aantal opnamen, 
verpleegdagen, dagbehandelingen (zware, lichte en poliklinische cytostatica) en eerste 
polikliniekbezoeken. ZorgDomein heeft betrekking op de eerste polikliniekbezoeken. Vanuit 
het perspectief van de ketenlogistiek bezien is het van belang om de verhoudingen tussen 
de budgetparameters juist te kiezen. Een groot aantal eerste polikliniekbezoeken heeft geen 
zin als deze patienten vervolgens niet geopereerd kunnen worden, omdat er onvoldoende 
klinische capaciteit is. Er bestaat geen vaste verhouding voor de budgetparameters; deze 
kan verschuiven. Op basis van ervaring en ontwikkelingen wordt de verhouding elk jaar 
bepaald. De productievoorstellen worden met elk specialisme besproken. Tijdens deze 
besprekingen wordt de inbreng van de maatschap verwerkt in de cijfers. Daarbij wordt de 
invloed van nieuwe ontwikkelingen (nieuwe technologie, nieuwe behandelmethoden, 
toename aantal specialisten, et cetera) op de productie besproken. Vervolgens worden de 
voorstellen afgestemd met de sectorhoofden Dienst Patientenzorg om de haalbaarheid te 
toetsen met betrekking tot capaciteit van personeel, ruimten en apparatuur. In bepaalde 
gevallen heeft de maatschap samen met het betreffende unithoofd polikliniek de 
mogelijkheden op de polikliniek al bekeken. Een niveau lager (capaciteiten planning & 

65 



Tu I e technische universiteit eindhoven 

control) vindt nog afstemming plaats tussen de maatschap en het afdelingshoofd van de 
polikliniek. De BudgetAdviesCommissie (BAC) legt uiteindelijk een voorstel neer bij de Raad 
van Bestuur. Wanneer men intern tot overeenstemming is gekomen, start de onderhandeling 
met de zorgverzekeraars voor de externe afstemming. Ziekenhuis en zorgverzekeraars 
proberen overeenstemming te bereiken over de te vergoeden omvang en inhoud van de 
productie. lndien de verzekeraar het productievoorstel te hoog vindt, heeft het ziekenhuis de 
keuze om meer productie te draaien dan vergoed wordt of de productie te verlagen. 
Wanneer het ziekenhuis te weinig productie geprognosticeerd heeft of achteraf gerealiseerd 
heeft, kan de verzekeraar besluiten om vergoedingen terug te vragen of toezeggingen in te 
trekken. Sinds 1 januari 2005 wordt over 10% van de dbc's onderhandeld ten aanzien van 
prijs en inhoud. In tegenstelling tot de traditionele manier van afrekenen, vindt hierop geen 
nacalculatie plaats. Het ziekenhuis loopt over deze 10% van de dbc's een financieel risico, 
omdat achteraf geen verrekening plaats vindt. 

3. Capaciteiten planning & control 
Op dit niveau van het raamwerk horen dbc-groepen omgezet te worden in iso
procesgroepen, dat wil zeggen groepen die gebruik maken van dezelfde capaciteiten. In het 
Elkerliek ziekenhuis wordt op dit niveau in specialismen en afdelingen gedacht. Aan de 
afspraken tussen de maatschappen en de Raad van Bestuur worden de tijd, ruimte, 
financiele middelen en het personeel gekoppeld waar de specialisten gebruik van kunnen 
maken. Het sectorhoofd Ambulante Zorg bekijkt samen met de unithoofden polikliniek in 
hoeverre de capaciteit toereikend is, uitgaande van de gemaakte afspraken. Voor het 
sectorhoofd Radiologie is de situatie afwijkend. Voor deze sector zijn namelijk geen 
budgetparameters vastgesteld. Het sectorhoofd Radiologie bekijkt, rekening houdend met 
ontwikkelingen (nieuwe specialisten, andere onderzoeksmethoden, nieuwe technologie, et 
cetera), de productie van het afgelopen jaar, de wachttijden en de procentuele stijging van 
de productieafspraken of de capaciteit voldoende is. Vervolgens stelt hij de benodigde 
capaciteit en verwachte productie vast. Daarnaast voeren de Radiologen en het sectorhoofd 
Radiologie overleg met de BAC, waaruit productiecijfers per hoofdgroep van onderzoeken 
volgen. Deze afspraken worden echter pas gemaakt, nadat de begroting voor Radiologie 
ingediend moet zijn. Bijstelling van de begroting is, indien nodig, nog mogelijk. 

Om patientengroepen een gestroomlijnd proces aan te kunnen bieden is het van belang dat 
de verschillende beschikbare capaciteiten met elkaar in overeenstemming zijn wat betreft 
hoeveelheid. Als een patient op een eerste consult komt, maar er vervolgens geen plaats is 
voor een onderzoek, is het proces niet gestroomlijnd. Dit houdt in dat de capaciteiten voor 
eerste consulten, herhaalconsulten, onderzoeken en verrichtingen op de polikliniek, 
functieonderzoeken, onderzoeken bij Radiologie en onderzoeken door het AKL of Pathologie 
de juiste verhoudingen moeten hebben. Elke afdeling baseert zijn capaciteiten op dezelfde 
budgetparameters die ziekenhuisbreed gemaakt zijn. De budgetparameters zullen met 
elkaar in overeenstemming moeten zijn om uiteindelijk een juiste afstemming van 
capaciteiten te realiseren. De budgetparameters hebben geen betrekking op Radiologie. 
Radiologie is een volgend specialisme en leidt zijn productie af van de budgetparameters. 

4. Patientengroep planning & control 
Er is geen aanvullende informatie op de informatie in de hoofdtekst. 

5. Patienten planning & control 
Er is geen aanvullende informatie op de informatie in de hoofdtekst. 

Logistieke beheersing poliklinieken en functieafdelingen 
Het organogram van de dienst Patientenzorg is in bijlage 1 weergegeven. Daaronder vallen 
onder andere de poliklinieken en functieafdelingen. Poliklinieken zonder functieafdeling 
voeren zelf functieonderzoeken en verrichtingen uit. Poliklinieken waarbij wel een 
functieafdeling hoort, laten de onderzoeken daar uitvoeren. Het Behandelcentrum is een 
functieafdeling die niet bij een specifieke polikliniek hoort. Er worden onder andere scopieen 
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gemaakt en puncties uitgevoerd. lnterne Geneeskunde en Longziekten maken veel gebruik 
van het Behandelcentrum. Patienten kunnen voor alle specialismen op beide locaties 
(Helmond en Deurne) terecht op de polikliniek. ZorgDomein heeft betrekking op patienten die 
via de huisarts doorverwezen zijn. Patienten die op een andere wijze het ziekenhuis binnen 
komen zijn wel van belang voor de benutting van de capaciteiten en worden daarom in het 
onderzoek meegenomen. 

Er zijn vijf niveaus van logistieke besturing waarvan de laatste twee hier behandeld worden. 
De eerste drie zijn al aan bod geweest. 

4. Patientengroep planning & control 
Er is geen aanvullende informatie op de informatie in de hoofdtekst. 

5. Patienten planning en control 
De poliklinieken en functieafdelingen hanteren hetzelfde afspraaksysteem, Mediplan 
genaamd. Afspraken voor de functieafdelingen worden gemaakt bij de polikliniekassistente 
van de bijbehorende poli, met uitzondering van het Behandelcentrum dat wel zelf afspraken 
maakt. Daarnaast kunnen patienten zonder afspraak bij sommige functieafdelingen terecht, 
nadat ze doorverwezen zijn door een specialist en indien er voldoende capaciteit is op dat 
moment. Dit is een vorm van orderacceptatie die uitgevoerd wordt door de medewerkers van 
de functieafdeling . In de huidige situatie maakt de patient na doorverwijzing door de huisarts 
telefonisch of aan de balie van de poli een afspraak. De polikliniekassistente probeert aan de 
hand van de verwijsbrief (indien de patient deze aan de balie bij zich heeft) en/of informatie 
van de patient te kijken waar de patient voor komt. Aan de hand van deze informatie wordt 
de afspraak gepland. De patient wordt in het juiste blok gepland, indien voldoende informatie 
beschikbaar is. Een patient mag niet in een lege plaats in een verkeerd blok ingepland 
worden. Binnen de spreekuren hebben de verschillende typen afspraken elk een eigen 
gemiddelde tijdsduur. Na een consult is het mogelijk voor de patient om aan de balie 
onmiddellijk de volgende afspraak of eventuele onderzoeken vast te leggen. Ook deze 
afspraak wordt aan de hand van de informatie van de specialist in het juiste blok gepland. Er 
kan maximaal voor een half jaar vooruit gepland worden. 
In geval van spoed of semi-spoed neemt de huisarts telefonisch contact op met de poli. 

Logistieke besturing afdeling Radiologie 
In bijlage 1 is het organogram van de Dienst Patientenzorg weergegeven, met daarin de 
afdeling Radiologie. De maatschap Radiologie bestaat uit zes radiologen die niet in dienst 
zijn van het ziekenhuis. Binnen de afdeling Radiologie is daarnaast een nucleair 
geneeskundige werkzaam die wel in dienst is van het ziekenhuis. Het sectorhoofd Radiologie 
voert regelmatig overleg met de radiologen. Op beide locaties (Helmond en Deurne) van het 
Elkerliek ziekenhuis kunnen patienten terecht bij Radiologie, met uitzondering van Nucleaire 
Geneeskunde dat zich alleen in Helmond bevindt. De afdeling beschikt over verschillende 
onderzoekskamers waarin een of twee laboranten aanwezig moeten zijn bij openstelling. In 
principe worden alle onderzoekskamers gebruikt, tenzij de radiologen van tevoren 
doorgegeven hebben dat door afwezigheid minder kamers gebruikt kunnen worden. 
Een gedeelte van de verrichtingen wordt door de radiologen uitgevoerd, waarbij zij werken 
volgens een rooster dat zij zelf opstellen. Daarnaast moeten voor bepaalde onderzoeken 
radiologen bereikbaar zijn voor de laborant tijdens het onderzoek. 
ZorgDomein heeft betrekking op patienten die via de huisarts rechtstreeks naar Radiologie 
worden verwezen of die door de huisarts naar een poortspecialisme verwezen worden en 
voor diagnose naar Radiologie gestuurd worden door de specialist. Daarnaast zijn voor de 
capaciteitsbenutting klinische patienten van belang. 

Er zijn vijf niveaus van logistieke besturing volgens het model van Vissers et al. (2001 ), 
waarvan de eerste drie al bij het algemene gedeelte beschreven zijn. De laatste twee komen 
nu aan bod. 
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4. Patientengroep planning & control 
Radiologie werkt niet met patientengroepen, maar met verrichtingengroepen. Er worden 
ongeveer 350 verschillende verrichtingen uitgevoerd. Deze zijn bij elkaar gevoegd tot 
ongeveer 150 groepen. Deze indeling is gebaseerd op overeenkomst in apparaat en in 
benodigde medewerkers of specialist. Een MRI van de schedel en een MRI van het been 
zitten bijvoorbeeld in dezelfde groep, omdat ze beiden op het MRI apparaat plaats vinden en 
de aanwezigheid van een laborant bij het onderzoek vereisen. Wanneer op het niveau van 
capaciteiten planning & control bepaald is wat de productie per groep zal bedragen, kan aan 
de hand van de tijdsduur van de verrichting bepaald worden hoeveel tijd ingeroosterd moet 
worden voor een verrichtingengroep. Dit wordt voor elke groep berekend, waarbij rekening 
gehouden moet worden met de maximaal beschikbare capaciteit. Vervolgens worden alle 
groepen in tabellen in Rados (informatie- en documentatiesysteem voor rontgenafdelingen) 
geplaatst. Als de tabellen gevuld zijn, is elke verrichtingengroep op vaste momenten in de 
week ingepland. Deze cyclus wordt wekelijks herhaald. Bij het indelen van de blokken op 
een tijdstip in de cyclus is rekening gehouden met de beschikbaarheid van ruimten, van 
specialisten en met de benodigde voorbereidingstijd voor een onderzoek en de 
voorbereiding die van de patient verwacht wordt (bijvoorbeeld nuchter zijn). lndien een 
radioloog afwezig is, moet dit minstens vier weken van tevoren bekend zijn . De betreffende 
blokken in de tabellen in Rados worden dan geblokkeerd. Er wordt geen rekening gehouden 
met seizoensinvloeden, zoals de zomervakantie. De vraag neemt dan af, evenals het 
aanbod als gevolg van vakanties van specialisten. 

5. Patienten planning & control 
Patienten melden zich aan de balie of nemen telefonisch contact op met de afdeling 
Radiologie, nadat zij doorverwezen zijn door de huisarts of vanuit de polikliniek. Voor 
rontgenfoto's hoeft de patient geen afspraak te maken. Andere onderzoeken vinden alleen 
plaats op afspraak. De afspraak kan in de meeste gevallen meteen gemaakt worden. Voor 
MRI- en CT-onderzoeken bepaalt de radioloog mede de planning, waardoor de patient de 
afspraakdatum later ontvangt. Wanneer de afspraak meteen gemaakt kan worden, plant een 
administratief medewerker Radiologie deze in Rados. In Rados zijn de beschikbaarheid van 
kamers met bijbehorende medewerkers en/of specialisten en de tijdsduur van onderzoeken 
zichtbaar, doordat ze in de tabellen ingevoerd zijn door de applicatiebeheerder van 
Radiologie. De administratief medewerker kan daarom precies zien waar nog vrije plaatsen 
zijn. Daarnaast zijn er gereserveerde plaatsen voor spoedpatienten en voor klinische 
patienten. lndien deze plaatsen niet gebruikt worden, worden ze op een bepaald moment 
vrijgegeven, het tijdstip is afhankelijk van het soort apparaat. Medewerkers van de 
administratie Radiologie proberen lege plekken altijd alsnog vol te plannen, om te voorkomen 
dat de capaciteit onbenut blijft. lndien een patient meerdere onderzoeken moet ondergaan 
op de afdeling Radiologie, probeert men deze op dezelfde dag te plannen. Dit kan Rados 
automatisch. Er zijn regels opgesteld voor de volgorde waarin deze onderzoeken plaats 
kunnen vinden, bijvoorbeeld rekening houdend met radioactieve stoffen en onderzoeken 
waarvoor de patient nuchter moet zijn. Deze regels zijn tevens in Rados opgenomen, 
waardoor automatisch in de juiste volgorde gepland wordt. 

Algemeen Klinisch Laboratorium 
Het Algemeen Klinisch Laboratorium (AKL) houdt zich bezig met medisch 
laboratoriumonderzoek van bloed en andere lichaamsvochten. De onderzoeken worden 
uitgevoerd voor specialisten en huisartsen. Het AKL verzorgt bloedafnames op de polikliniek, 
in buitenposten in de regio en bij patienten thuis. Bloedafname op de polikliniek is elke 
werkdag mogelijk tijdens kantooruren in Helmond en Deurne. De buitenposten zijn 
gedurende enkele uren per week geopend. De monsters die hier genomen zijn, worden elke 
werkdag rond 11.00 uur bezorgd bij het laboratorium. Wanneer onmiddellijk na afname 
bepaalde handelingen uitgevoerd moeten worden met het bloed, is afname in de 
buitenposten niet mogelijk. De onderzoeken worden in batches uitgevoerd. De batchgrootte 
is afhankelijk van de vraag en is wisselend. Wanneer de uitslag van het onderzoek bekend 
is, wordt deze doorgegeven aan de aanvragend arts. Een belangrijk kenmerk van de 
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onderzoeken is dat de patient niet aanwezig is bij het onderzoek. Het gevolg is dat het AKL 
geen patienten in hoeft te plannen. Voor de logistieke beheersing is vooral de doorlooptijd 
van belang. De arts moet immers tijdig over de uitslagen kunnen beschikken. De doorlooptijd 
is afhankelijk van het soort onderzoek. Van onderzoeken die door het AKL zelf uitgevoerd 
worden zijn de uitslagen doorgaans binnen een dagdeel bekend bij de arts. lndien het bloed 
voor 11.00 uur afgenomen is, betekent dit dat de uitslag dezelfde dag beschikbaar is. 
Uitslagen van bloedmonsters die na 11.00 uur afgenomen zijn, worden de volgende dag 
verstuurd. Andere onderzoeken, waaronder kweken, worden uitbesteed aan de Stichting 
Laboratoria voor Pathologische Anatomie en Medische Microbiologie (PAMM). Vanwege de 
aard van het onderzoek is de doorlooptijd variabel en bedraagt meestal enkele dagen. 

Pathologie 
De afdeling Pathologie houdt zich bezig met het onderzoeken van cellen of weefsels. Voor 
het onderzoek moet Pathologie over cellen of weefsels van de patient beschikken. Deze 
worden verkregen uit urine of middels een uitstrijkje of punctie. Het verkrijgen van het 
onderzoeksmateriaal kan in bepaalde gevallen via de huisarts of gebeurt op de polikliniek. 
Een ophaaldienst zorgt nog dezelfde dag voor het transport van het materiaal van de 
huisarts naar het ziekenhuis. De uitslag van het onderzoek wordt doorgegeven aan de 
aanvrager (specialist of huisarts). Evenals voor het AKL geldt voor Pathologie dat de patient 
niet aanwezig is bij het onderzoek en dat de doorlooptijd van belang is voor de logistieke 
beheersing, omdat de aanvragend arts tijdig over de uitslag moet kunnen beschikken. De 
afdeling Pathologie hanteert streefnormen (zie tabel B 4.1) voor de doorlooptijden en 
controleert in hoeverre de normen gehaald worden. Uit het jaarverslag van 2004 blijft dat 
voor cervixcytologisch onderzoek slechts in de helft van de gevallen de doorlooptijd minder 
dan 10 dagen bedroeg. Voor cytologisch onderzoek en histologisch onderzoek is aan de 
normen voldaan in 2004. 

T b I B 4 1 N t" d P th I a e orm 11 en a ooaie 
Cervixcytologisch Histologisch onderzoek Cytologisch onderzoek 
onderzoek 
dagen aereed daaen % aereed daaen % aereed 
5 50% 2 75% 2 85% 
10 100% 3 90% 3 95% 
I I 5 98% 5 100% 
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Bijlage 5 Toegangstijden poliklinieken en Radiologie 

In de tabellen staat H voor Helmond en D voor Deurne. 

Tabel B 5.1 Toeaanastiiden radioloaische onderzoeken en ooliklinieken (in weken) 
Specialisme Radiologie onderzoeken Wachttijd Toegangstijd 

Radiologie polikliniek 
onderzoek 
H D H D 

Cardiologie Rontgenfoto 0 0 2,4 2,6 
Echo 5,7 5,0 

Geriatrie MRI 4,6 I * * 
Heelkunde Mammografie 8,3 1,9 1,6 

Echo 5,7 5,0 
lnterne Geneeskunde Punctie * * 2,4 2,5 

Schildklierscan 1, 1 I 
Echo 5,7 5,0 

Kindergeneeskunde Rontgenfoto 0 0 2,5 2,4 
Echo nieren I blaas 7,3 4,6 

KNO Rontqenfoto 0 0 3,6 3,6 
Longziekten Rontgenfoto 0 0 3,7 3,9 

CT-thorax 3,2 I 
Neurologie CT 3,8 I 3,9 4,3 

Rontgenfoto 0 0 
MRI 4,6 I 

Orthopedie Rontgenfoto 0 0 3,1 2,9 
Urologie IVP 2,3 I 3,1 2,7 

Echo blaas I nieren 7,3 4,6 
Rontgenfoto 0 0 
CT abdomen 5,7 I 

* Gegevens zijn onbekend. 
1. Alleen specialismen waarbij Radiologie in de combinatieafspraken voor komt, zijn in de 

tabel opgenomen. 
2. Voor Radiologie zijn de gegevens van januari tot en met juli 2005 gebruikt. Voor de 

poliklinieken zijn de gegevens van oktober 2004 tot en met juni 2005 gebruikt, waarbij de 
gegevens van januari 2005 en soms van een enkele andere maand ontbreken. 

3. H betekent Helmond en D betekent Deurne. 
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Tabel B 5.2 geeft weer wat het percentage combinatieafspraken is per specialisme ten 
opzichte van alle afspraken binnen ZorgDomein. Daarnaast geeft deze tabel aan in hoeveel 
procent van de gevallen een combinatieafspraak voorkomt inclusief een radiologisch 
onderzoek. De combinatieafspraken uit de regio Eindhoven zijn gebruikt. 

Tabel B 5.2 Percentage combinatieafspraken (inclusief radiologisch onderzoek) per 
. r soec1a1sme 

Specialisme %CA o/oCAincl. Specialisme %CA %CA 
rad. incl. rad. 

Cardioloqie 67% 33% Neuroloqie 33% 25% 
Chirurgie 56% 11% Oogheelkunde 60% 0 
Dermatoloqie 27% 0 Orthooedie 56% 0 
Gynaecologie 38% 0 Plastische Chirurgie 0 0 
lnterne Geneeskunde 37% 26% Reumatoloqie 0 0 
Kaakchirurgie 100% 0 Urologie 50% 33% 
Kindergeneeskunde 6% 6% Psvchiatrie 0 0 
K.N.O. 50% 0 Revalidatie 20% 0 
Longziekten 33% 11% Gemiddelde 37% 9% 
Rontgenfoto's zijn buiten beschouwing gelaten, omdat daar geen wachttijd voor is. 

Tabel B 5.3 Toegan~ stijden overige poliklinieken (in weken} 
Polikliniek Toegangsti"d Polikliniek Toegangstijd 

H D H D 
Dermatoloqie 1,9 1,0 Plastische Chirurqie 8,4 n.v.t. 
Gynaecologie 5,6 3,5 Reumatologie 16,0 n.v.t. 
Kaakchirurqie 3,9 2,4 Psvchiatrie 4,1 3,5 
Oogheelkunde 4,5 2,1 Revalidatie 7,1 5,0 
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Bijlage 6 Keuze specialisme 

T b I 86 A a e .1 b" f k . r anta com inat1ea spra en en aanta verw11zingen per spec1a 1sme 
Eerste ~andeel Radiologische # epb excl. SEH rr oegangstijd ~fwijzing 

specialisme ronde Radiologie IOnderzoeken an-mei '05 H D 
IAandeel 

Cardioloaie Ja 3% echo 2465 2,4 2,6 Radiologie 

Dermatoloaie <3% 3314 1,9 1,0 Niet bij 1° ronde 

Geriatrie <3% MRI 221 Niet bij 1° ronde 
Gynaecologie/ IAandeel 
verloskunde Ja <3% 2074 5,6 3,5 Radioloaie 

echo Bestaande 
Chiruraie Ja 15% mammografie 2253 1,9 1,6 Mammapoli* 
lnterne Punctie, echo, 
Geneeskunde 9% schildklierscan v 
inclusief MDL-
ziekten Ja 2914 2,4 2,5 
Kindergenees- IAandeel 
kunde Ja 3% echo 1427 2,5 2,4 Radiologie 

KNO <3% 2357 3,6 3,6 Niet bij 1° ronde 

IAandeel 
Lonaziekten Ja <3% CT-thorax 1339 3,7 3,9 Radiologie 
Mondziekten/ <3% Niet bij 1° ronde 
kaakchiruraie 2000 3,9 2,4 

CT Niet bij 1° ronde 
Neuroloaie 4% MRI 1798 3,9 4,3 
Ooaheelkunde <3% 6248 4,5 2,1 Niet bij 1° ronde 

Niet bij 1° ronde 

Orthopedie 14% 2111 3,1 2,9 
Reumatoloaie 5% 388 16,0 I Niet bij 1° ronde 

IAandeel 
Uroloaie Ja 3% IVP, echo, CT 1646 3,1 2,7 Radiologie 
Plastische Niet bij 1° ronde 
chiruraie <3% 256 8,4 

Niet bij 1° ronde 
Psvchiatrie <3% onbekend 4,1 3,5 
Revalidatie <3% onbekend 7,1 5,0 Niet bij 1° ronde 

*Het specialisme Chirurgie werkt reeds met een gestroomlijnd traject voor patienten met 
verdenking van borstkanker. 

huisartsen 30% 

urologie 
3% 

reumatologie 

overigen 
7% 

chirurgie cardiologie 
15% 3% 

inteme 
geneeskunde 

9% 

5% neurologie longziekten 

orthopedie 
14% 

kindergenees
kunde 

4% 6% 3% 

Figuur 86.1 Productie Radiologie naar verwijzer Oanuari tot en met juni 2004) [Bron: Rados] 
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Bijlage 7 Theorie patientenplanning 
Kusters (1988) geeft aan dat een puur centrale planning tot grote acceptatieproblemen zal 
leiden, omdat specialisten hiermee hun beslissingsbevoegdheid uit handen moeten geven. 
Hij stelt daarom tussenoplossingen voor. De eerste oplossing is dat de planning centraal 
vastgesteld wordt in overleg met de direct betrokkenen, zoals vertegenwoordigers van elke 
polikliniek en van Radiologie. Dit betekent veel overleg met vele betrokkenen en is daarom 
praktisch moeilijk te realiseren. De tweede oplossing is dat een centraal planbureau een 
opnamevoorstel genereert en dit laat beoordelen door de direct betrokkenen. Bij de derde 
oplossing maakt elke afdeling een voorstel en voegt het centrale planbureau alle voorstellen 
samen. In het laatste geval zal afstemming tussen de voorstellen moeilijk zijn. Bij de tweede 
en derde oplossing hebben de betrokkenen wel inspraak. De laatste oplossing is een 
planning in twee fasen. Alie specialismen krijgen bepaalde capaciteiten van Radiologie 
toegewezen die zij vol kunnen plannen met niet-urgente patienten op afspraak. Kort voordat 
de datum van de planning aanbreekt, plant een centraal planbureau de overgebleven 
plaatsen vol met patienten van de wachtlijst. De specialisten moeten nog steeds een stukje 
van hun beslissingsbevoegdheden afgeven, maar dit stukje is bij deze oplossing zo klein 
mogelijk, wat de kans op acceptatie vergroot. Het voordeel van deze oplossing is dat er 
centrale coordinatie plaats vindt, maar dat een groot deel van de beslissingen decentraal 
plaats vindt, zodat de zwaarte van de centrale functie verminderd wordt. Deze laatste 
oplossing lijkt het meest geschikt wanneer gekozen wordt voor een meer centrale wijze van 
plannen. 
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Bijlage 8 Theorie bepalen van patientengroepen 
Volgens Klay et al. (2002) voldoet een patientengroep aan de volgende criteria: 

1. duidelijk omschreven en als zodanig herkenbaar; 
2. een min of meer uniform logistiek (poliklinisch) traject; 
3. groot genoeg om differentiatie in spreekuren en/of logistieke organisatie te 

rechtvaardigen. 

Om aan het eerste criterium te voldoen, moet van groepen uitgegaan worden die door de 
medewerkers en specialisten herkend worden. Een goed uitgangspunt is dan de zorgvraag 
van de patient. Wanneer een patient zich meldt, moet een polikliniekassistente door enkele 
vragen te stellen, kunnen bepalen in welke groep de patient hoort. De groepen moeten dan 
ook in samenspraak met specialisten en polikliniekmedewerkers vastgesteld worden. Een 
voordeel van deze methode is dat aangesloten wordt bij de lokale praktijk en niet geprobeerd 
wordt om de lokale praktijk in een bestaand systeem te passen (Vissers en Feuth, in: Hoorn 
et al., 1998). Voor het samenstellen van de groepen wordt in het kader van dit onderzoek 
alleen het poliklinisch traject bekeken. 

Voor het tweede criterium geldt dat de patienten binnen een groep dezelfde soort 
capaciteiten gebruiken in ongeveer dezelfde volgorde. Wanneer het traject precies bekend 
moet zijn om bijvoorbeeld vooraf afspraken te kunnen plannen of benodigde capaciteiten te 
kunnen bepalen, kunnen binnen een patientengroep behandelprofielen onderscheiden 
worden. 

Het derde criterium geeft niet aan hoe groot een groep minstens moet zijn. Klay et al. (2002) 
geven in hun publicatie voorbeelden van patientengroepen die ieder minstens 5% van de 
totale patientenpopulatie van een specialisme omvatten. Te veel differentiatie in spreekuren 
leidt tot meer consulten. Het gevolg is een complexere planning die gevoelig is voor 
fluctuaties in de vraag (Rouppe van de Voort, 2004). De differentiatie in spreekuren voor 
verschillende patientengroepen moet daarom beperkt blijven. Differentiatie in de logistieke 
organisatie kan wel verder doorgevoerd worden, tot en met het niveau van 
behandelprofielen. Een behandelprofiel geeft voor een aantal gespecificeerde bezoeken en 
voor een aantal globaal gedefinieerde bezoeken weer wat er gemiddeld genomen gebeurt 
(Vissers en Feuth, in: Hoorn et al., 1998). Een onderdeel van dit profiel is van tevoren 
planbaar. Dit deel kan een verwijsafspraak vormen. 

De Vries (1993) stelt dat moet worden gestreefd naar reductie van de complexiteit door de 
patientengroepen zo samen te stellen dat de coordinatie binnen de eenheid makkelijk te 
realiseren is en de coordinatiebehoefte tussen de verschillende eenheden gering is. 
Volgens het raamwerk van Vissers et al. (2001) is het van belang om per patientengroep de 
marktprestatie (aantal patienten, maximale toegangstijden, maximale wachttijden en 
prioriteiten) vast te stellen en deze te vertalen naar de capaciteitsbehoefte per 
patientengroep. 
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Bijlage 9 Processchema's patientengroepen 
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Figuur B 9.1 Proces Gastro-enterologie 
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Bijlage 10 Variatie in de vraag naar echo's 
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Figuur B 10.1 Vraag naar spoedecho's per dag in Helmond (mei en juni 2005) [Bron: Rados] 
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Figuur B 10.2 Vraag naar semi-spoedecho's (wachttijd minder dan 2 weken) per dag in 
Helmond (mei en juni 2005) [Bron: Rados] 
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Figuur B 10.3 Vraag naar klinische echo's (wachttijd enkele dagen) per dag in Helmond (mei 
en juni 2005) [Bron: Rados] 
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Figuur B 10.4 Vraag naar spoed-, semi-spoed- en klinische echo's per dag in Helmond (mei 
en juni 2005) [Bron: Rados] 

35 

30 
(I) 

25 -0 
.I:. 

20 u 
Cl) 

iii 15 -c 10 
m 

5 

0 

1-1 8-1 15-1 22-1 29-1 5-2 12-2 19-2 26-2 

dagen 

Figuur B 10.5 Vraag naar reguliere echo's (wachtlijstpatienten) per dag in Helmond (mei en 
juni 2005) [Bron: Rados] 
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Bijlage 11 Vraagverdeling echo en scopie 

In deze bijlage wordt eerst de toegepaste methodiek besproken. Daarna komen eerst de 
resultaten voor de echo en vervolgens de resultaten voor de scopie aan bod. 

Methodiek 
Per soort vraag (spoed, semi-spoed en regulier) en per locatie wordt de verdeling van de 
vraag bekeken. Om te kunnen bepalen welke verdeling bij een dataset past, wordt de 
Goodness of Fit test uitgevoerd, gebaseerd op de Chi-kwadraatverdeling. Bij de Goodness of 
Fit test worden twee hypotheses geformuleerd (Ho en H1), waarvan er een verworpen zal 
worden door de Chi-kwadraatwaarde te vergelijken met de kritische waarde (Montgomery en 
Runger, 2003). De hypotheses luiden als volgt: 
Ho: de data zijn verdeeld volgens verdeling x 
H1: de data zijn niet verdeeld volgens verdeling x 
De Chi-kwadraatwaarde wordt met de volgende formule berekend (Montgomery en Runger, 
2003): 

2 fi (0. - E.)2 
Zo =~ ' ' 

i= I E; 
waarbij: Xo2= de Chi-kwadraat waarde; 

Oi =de geobserveerde waarde in klasse i; 
Ei = de verwachte waarde in klasse i. 

De Xo2 wordt vergeleken met de kritische waarde X2a,k-p-1 , 
waarbij: a = de maximale toegestane afwijking (in dit geval is gekozen voor 0, 1 O); 

k = het aantal klassen; 
p = het aantal parameters dat bepaald is. 

De nulhypothese (Ho) wordt verworpen indien xo2 groter is dan x2a,k-p-1· 
Met behulp van het programma Statgraphics kan de Chi-kwadraattest automatisch 
uitgevoerd worden. Het programma geeft een zogenaamde p-waarde als resultaat van de 
test. Wanneer deze p-waarde groter is dan 0, 10 wordt de nulhypothese niet verworpen en 
past de veronderstelde verdeling. Hoe hoger de p-waarde, hoe beter de veronderstelde 
verdeling bij de dataset past. Wanneer de geschikte verdeling gevonden is, wordt daarmee 
de kans berekend op verschillende percentages voldoende beschikbaarheid van het aantal 
onderzoeksplekken in het rooster. Van de gebruikte verdelingen wordt nu aangegeven hoe 
deze kansen bepaald worden. 

• Poissonverdeling 
De kans op X kan berekend worden middels de volgende formule (Montgomery en Runger, 
2003): 

P(X = x) = (:}'(!-pt' 
waarbij n = steekproefomvang; 

p = kans op de gebeurtenis. 
De kans op X is kleiner of gelijk aan x, wordt bepaald door de kansen op X = 0, 1, 2, .. tot en 
met x op te tellen. 

• Normale verdeling 
De kans op X is kleiner of gelijk aan x, wordt bepaald middels de volgende formule 
(Montgomery en Runger, 2003): 

P(X ~ x)=P(z~ (x ~µ)) 
waarbij: µ = gemiddelde; 
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a= standaarddeviatie; 
Z = standaard normale variabele. 

• Weibullverdeling 
De kans op X wordt bepaald middels de volgende formule (Montgomery en Runger, 2003): 

Fx (x) = 1- e -(y,5}8 

waarbij: '5 =de schaalparameter; 
P = de vormparameter. 

De kans op X is kleiner of gelijk aan x, wordt bepaald door de kansen op X = 0, 1, 2, .. tot en 
met x op te tellen. 

• Geometrische verdeling 
De kans op X is gelijk aan x, wordt bepaald middels de volgende formule (Montgomery en 
Runger, 2003): 
f x (x; p) = (1- p)x- l p 

waarbij: p = kans op de gebeurtenis; 

x ~O. 

De kans op Xis kleiner of gelijk aan x, wordt bepaald door de kansen op X = 0, 1, 2, .. tot en 
met x op te tellen. 

In enkele gevallen zijn extreme waarden uit de datasets verwijderd, omdat anders door 
enkele uitschieters geen enkele verdeling passend was. De vraaggegevens worden 
uiteindelijk gebruikt om de benodigde capaciteit te berekenen. Het is niet mogelijk om de 
capaciteit zo in te richten dat met alle extreme uitzonderingen rekening gehouden kan 
worden. Deze extremen worden in de praktijk opgevangen door over te werken. Wanneer de 
geschikte verdeling gevonden is, wordt daarmee de kans berekend op verschillende 
percentages voldoende beschikbaarheid van het aantal onderzoeksplekken in het rooster. 

Vraagverdeling echo 
Echo spoed Helmond 
Poisson verdeeld (p=0,31 ), A= 6,7561 
Chi-kwadraat verdeeld (p=0,72), vrijheidsgraden = 6,7561 (afgerond 7) 

Spoedplekken zijn dezelfde dag nodig. Het benodigd aantal plekken per dag is daarom van 
belang. 

T b I B 11 1 B d' d a e eno 10 t I I kk aan a :>e en sooe dHI emon d 
Kans op voldoende Aantal plekken per dag Aantal plekken per dag 
beschikbaarheid (Chi-kwadraat verdeling) (Poisson verdeling) 
40% 5,5 6 
50% 6,4 7 
60% 7,3 7 
70% 8,4 8 
80% 9,8 9 
90% 12,0 10 

Echo semi-spoed Helmond 
Normaal verdeeld (p=0,58), µ =15,5854, a =5, 71828 

Weibull verdeeld (p=0,58), shape= 2,89734, scale = 17,4865 

Semi-spoedplekken zijn binnen een dag tot twee weken nodig, dus gemiddeld binnen een 
week (5 werkdagen waarop aanvragen binnen komen en semi-spoedplekken beschikbaar 
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zijn). Binnen de gemiddelde termijn van een week kan geschoven worden met patienten. Het 
aantal semi-spoedplekken kan daarom voor de termijn van een week vastgesteld worden. 

T b I B 11 2 B d" d a e eno 1a t I I kk aan a o e en sem1-sooe dHI emon d 
Kans op Aantal plekken Aantal plekken Aantal plekken Aantal plekken 
voldoende per week per dag per week perdag 
beschikbaarheid (Normale (Normale (Weibull (Weibull 

verdeling, verdeling) verdeling) verdeling) 

5µ ,.JS O") 

40% 74,7 14,1 69,5 13,9 
50% 77,9 15,6 77,0 15,4 
60% 81,2 17,0 85,0 17,0 
70% 84,6 18,6 93,0 18,6 
80% 88,7 20,4 103,0 20,6 
90% 94,3 22,9 116,5 23,3 

Echo regulier Helmond 
Lognormaal verdeeld (p=0,36), µ = 13,9642, a =6, 11245 

Poisson verdeeld (p=O, 10), A. = 13, 7805 
Chi-kwadraat verdeeld (p=0,31), vrijheidsgraden = 13,78 (afgerond 14) 

Reguliere plekken kennen geen maximale toegangstijd. Voor reguliere patienten wordt niet 
overgewerkt. Wanneer er te weinig plekken zijn, betekent dit dat de wachtlijst opgebouwd 
wordt. Aangenomen wordt dat met reguliere vraag binnen een termijn van twee weken 
geschoven kan worden om schommelingen in de vraag op te vangen. Het benodigd aantal 
plekken wordt daarom per twee weken berekend voor de normale verdeling. 

Tb I B a e 11.3 B d" d eno 1a I I kk aanta pie I" H I en reau 1er emon d 
Kans op Aantal plekken Aantal plekken Aantal plekken Aantal plekken 
voldoende per twee weken perdag 
beschikbaarheid (Normale (Normale 

verdeling, verdeling) 

10µ ,JW O") 

40% 134,7 12,4 
50% 140,0 14,0 
60% 144,5 15,5 
70% 149,8 17,2 
80% 155,9 19, 1 
90% 164,4 21,8 

Echo regulier (inclusief semi-spoed) Deurne 
Poisson verdeeld (p=0,60), A. =3,5122 

per dag per dag (Chi-
(Poisson kwadraat 
verdeling) verdeling) 

13 12,1 
14 13,3 
15 14,7 
16 16,2 
17 18,2 
19 21, 1 

Reguliere plekken kennen geen maximale toegangstijd. Voor reguliere patienten wordt niet 
overgewerkt. Wanneer er te weinig plekken zijn, betekent dit dat de wachtlijst opgebouwd 
wordt. Aangenomen wordt dat met reguliere vraag binnen een termijn van twee weken 
geschoven kan worden om schommelingen in de vraag op te vangen. Het benodigd aantal 
plekken wordt daarom per twee weken berekend. 
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T b I B 11 4 B d' d a e eno 1g I I kk aanta p e r D en regu 1er eurne 
Kans op voldoende Aantal plekken per 2 weken Aantal plekken per dag 
beschikbaarheid (Poisson verdeling 1 O A. ) (Poisson verdeling) 

40% 33 3 
50% 35 3 
60% 36 4 
70% 38 4 
80% 40 5 
90% 43 6 

Vraagverdeling scopie 
Om de verhouding tussen de vraag en de werklast beter in kaart te kunnen brengen, wordt 
de vraag omgerekend naar een gewogen vraag. Elk onderzoek krijgt een weegfactor die 
afhankelijk is van de duur van het onderzoek (zie tabel B 11.5). 

TblB115G a e ewoaen vraaa 
Onderzoek Duur Weegfactor 
Sigmo'idscopie 10,5 +4,5 = 15 1 
Gastroscopie 10,5 +4,5 = 15 1 
Colonscopie 29,5 +4,5 = 34 2,27 
Punctie 10,5 +4,5 = 15 1 
Overig 10,5 +4,5 = 15 1 
ERCP 90 6 
Scopie ok 50 3,33 

De gewogen vraag is afgerond op hele getallen, omdat anders een Poissonverdeling niet 
mogelijk is. 

Spoed Helmond 
• Extreme waarden waarbij de vraag meer dan 1,5 uur tijd vraagt (onderzoekstijd en 

wisseltijd) zijn verwijderd. (Het betreft de waarden 7, 7, 12 en 12.) 
• Poisson verdeeld (p=O, 13) A. =1,34286 
• Geometrisch verdeeld (p=0,902697) p=0,426829 

Spoedplekken zijn dezelfde dag nodig. Daarom wordt de kans op beschikbaarheid per dag 
berekend. 

T b I B 11 6 B d. d a e eno 1a' I I kk aanta p e en sooe dHI emon d 
Kans op voldoende Aantal plekken per dag Aantal plekken per dag 
beschikbaarheid (Geometrisch verdeeld) (Poisson verdeeld) 
40% 0 1 
50% 1 1 
60% 1 1 
70% 2 2 
80% 2 2 
90% 4 3 

Semi-spoed Helmond 
• Extreme waarden waarbij de vraag meer dan 2,5 uur tijd (onderzoekstijd en 

wisseltijd) vraagt zijn verwijderd. (Het betreft de waarden 3, 15, 15, 15, 16 en 36.) 
• Poisson verdeeld (p=O, 16) A. =4,66667 

Semi-spoedplekken zijn binnen een dag tot twee weken nodig, dus gemiddeld binnen een 
week (5 werkdagen). Binnen de gemiddelde termijn van een week kan geschoven worden 
met patienten. Daarom wordt de beschikbaarheid per week bekeken. 

81 



Tu I e tedlnische universiteit eindhoven 

T b I B 11 7 B d' d a e eno 1g1 I I kk aanta p e en sem1-spoe dHI emon d 
Kans op voldoende Aantal plekken per week Aantal plekken per dag 
beschikbaarheid (Poisson verdeeld, 5 A ) (Poisson verdeeld) 

40% 22 4 
50% 23 4 
60% 24 5 
70% 26 6 
80% 27 6 
90% 30 8 

Regulier Helmond 
• Extremen die meer dan 5 uur tijd (onderzoekstijd en wisseltijd) vragen zijn verwijderd. 

(Het betreft de waarden 22, 22 en 26.) 
• Normaal verdeeld (p=O, 13) µ =8,27778 a =5,30558 

• Weibull (p=0,79) shape=1,60851, scale=9,23657 

Reguliere plekken kennen geen maximale toegangstijd. Voor reguliere patienten wordt niet 
overgewerkt. Wanneer er te weinig plekken zijn, betekent dit dat de wachtlijst opgebouwd 
wordt. Er wordt aangenomen dat met reguliere patienten binnen een termijn van twee weken 
(1 O werkdagen) geschoven kan worden. 

T b I B 11 8 B d' d I I kk a e eno IQ aanta pl e I' H I en reQu 1er emon d 
Kans op Aantal plekken Aantal plekken Aantal plekken Aantal plekken 
voldoende per2 weken perdag per2 weken perdag 
beschikbaarheid (Normaal (Normaal (Weibull (Weibull 

verdeeld) verdeeld, verdeling) verdeling) 

10µ,JlO a> 
40% 78,5 6,9 61 6,1 
50% 82,8 8,3 74 7,4 
60% 87,0 9,6 87 8,7 
70% 91,6 11, 1 104 10,4 
80% 96,9 12,7 124 12,4 
90% 104,3 15, 1 155 15,5 

Semi-spoed en regulier Deurne 
• Normaal verdeeld (p=O, 11) µ =4, 10256 a =2,98059 

Voor de locatie Deurne zijn de semi-spoedvraag en de reguliere vraag samen genomen. Oat 
er semi-vraag voorkomt in Deurne, komt omdat patienten toevallig snel terecht konden. In 
Deurne zijn geen semi-spoedplaatsen gereserveerd. Het aantal benodigde plekken wordt 
dan ook voor semi-spoedvraag en reguliere vraag samen bekeken. Hier wordt eveneens het 
aantal benodigde plekken per 2 weken bepaald. 

Tb I B a e 11.9 B d' d eno 1Q I I kk aanta p e en semi-sooed en regulier Deurne 
Kans op voldoende Aantal plekken per 2 weken Aantal plekken per dag 
beschikbaarheid (Normaal verdeeld) (Normaal verdeeld, 

10µ,JlO a> 
40% 38,6 3,3 
50% 41,0 4,1 
60% 43,4 4,9 
70% 46,0 5,7 
80% 49,0 6,6 
90% 53,1 7,9 
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Bijlage 12 Berekening aantal onderzoeken 
Behandelcentrum per soort 

De berekening van het aantal plekken in het programma van het Behandelcentrum per soort 
onderzoek vindt plaats per locatie. Alleen plekken met een reguliere toegangstijd worden 
toebedeeld aan een soort onderzoek. De berekening vindt plaats met behulp van een 
Excelmodel. In dit model wordt het totaal aantal benodigde plekken per twee weken voor een 
locatie ingevoerd. Het model berekent vervolgens hoeveel plekken er voor elk soort 
onderzoek nodig zijn. Dit gebeurt op basis van de verhouding in aantallen, zeals die bestaat 
in de dataset waarop de vraagverdeling gebaseerd is. Daarnaast wordt rekening gehouden 
met de weegfactor voor de tijdsduur van een onderzoek. Een gastroscopie, sigmo"idscopie, 
punctie en overige onderzoeken duren een kwartier en hebben de weegfactor 1. Een 
colonscopie krijgt vervolgens weegfactor 2,27, een ERCP 6,0 en een scopie op de 
operatiekamer (OK) 3,33. De weegfactor voor de tijdsduur wordt vermenigvuldigd met het 
aantal keer dat het onderzoek voorkwam in de steekproef. Van de gewogen aantallen die 
dan ontstaan, wordt voor elk onderzoek berekend welk percentage het van het totale aantal 
gewogen onderzoeken omvat. Het percentage per onderzoek wordt vermenigvuldigd met de 
totaal beschikbare tijd (afgeleid van de eerste invoer van het benodigd aantal plekken van 
een kwartier). Hieruit volgt de beschikbare tijd per soort onderzoek. Deze wordt vervolgens 
per soort met behulp van de weegfactor voor tijdsduur omgerekend naar het aantal 
onderzoeken. Omdat het Behandelcentrum werkt met het aantal plekken per week en de 
invoer het aantal plekken per twee weken bedroeg, wordt dit omgerekend naar het aantal 
plekken per week. Per soort onderzoek wordt het aantal plekken vermenigvuldigd met 1, 14 
om te compenseren voor de uitval van programma's wegens afwezigheid van de specialist. 
In 2005 bedroeg de uitval 14%. Wanneer de vraag gedurende de onderzoeksperiode 
vergeleken wordt met de jaarlijkse productie, blijkt dat de vraag in de onderzochte 8 weken 
lager lag dan de gemiddelde productie gedurende 8 weken. De vraag moet minstens gelijk 
geweest zijn aan de productie. De gemiddelde productie van 2005 lag relatief gezien zo'n 
9% hoger dan de vraag gedurende het onderzoek. Over de onbeantwoorde vraag in 2005 
zijn geen gegevens bekend. Het aantal benodigde plekken wordt daarom vermenigvuldigd 
met 1,09. 
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Bijlage 13 lmplementatieplan 

Deze bijlage bevat het implementatieplan voor de voorgestelde veranderingen. Alie 
benodigde veranderingen worden benoemd. Daarbij wordt ingegaan op de te nemen 
stappen en verantwoordelijke en betrokken medewerkers. In de tabellen zijn alle stappen, op 
onderwerp gesorteerd, kort samengevat. Omdat nog niet duidelijk is hoeveel tijd bepaalde 
acties zullen vragen, is niet aangegeven wanneer een actie uitgevoerd moet worden, maar is 
slechts de volgorde waarin acties plaats vinden weergegeven met een volgnummer. Een "c" 
achter het volgnummer geeft aan dat het een actie betreft die continu uitgevoerd moet 
worden. De overige acties vinden eenmalig of jaarlijks plaats. In de tabellen zijn mijlpalen 
opgenomen die aangeven wanneer bepaalde acties voltooid moeten zijn. 

Acties op korte termijn 
Combinatieafspraken opstellen 
De werkgroep voor Interns Geneeskunde binnen ZorgDomein houdt zich reeds bezig met 
het opstellen van combinatieafspraken. De werkgroep bestaat uit twee huisartsen, een 
internist, een polikliniekmedewerker Interns Geneeskunde en de projectleider ZorgDomein. 
De projectleider informeert de overige deelnemende huisartsen over de gemaakte afspraken. 
De internist overlegt de afspraken met zijn achterban. Wanneer de afspraken door de 
werkgroep en achterban goedgekeurd zijn, zal de projectleider in overleg treden met de 
Radiologen. Binnen de werkgroep worden tevens de urgentiecriteria voor 
ZorgDomeinverwijzingen vastgesteld (niveau 4 van het raamwerk). Het projectteam 
ZorgDomein stelt in overleg met de maatschap Interns Geneeskunde en het afdelingshoofd 
van de polikliniek Interns Geneeskunde de startdatum vast voor combinatieafspraken. De 
combinatieafspraken worden gecommuniceerd naar de polikliniekmedewerkers. De 
projectleider zorgt voor een schriftelijk overzicht. 

Combinatieafspraken opstellen 
Volg- Actie Verantwoordelijke 
nummer 
1 Combinatieafspraken inclusief urgentiecriteria Projectleider ZorgDomein 

vaststellen met werkgroep en vervolgens afstemmen 
met Radiologen 

1 Startdatum combinatieafspraken vaststellen in overleg Projectleider ZorgDomein 
met internisten en afdelingshoofd polikliniek lnterne 
Geneeskunde 

1 Combinatieafspraken communiceren naar Projectleider ZorgDomein 
polikliniekmedewerkers (onder andere schriftelijk) 

MIJLPAAL: combinatieafspraken qereed en bekend bii betrokkenen (maart) 

Reductie toegangstijd algemeen 
Het sectorhoofd Radiologie en het diensthoofd DPZ treden in overleg met de Radiologen om 
tot overeenstemming te komen ten aanzien van acceptabele en haalbare toegangstijden 
voor echo's (niveau 4 van het raamwerk). Het sectorhoofd Beschouwend en het diensthoofd 
DPZ bespreken de acceptabele en haalbare toegangstijden voor scopieen met de 
lnternisten. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen spoed-, semi-spoed- en reguliere 
patienten. De huidige toegangstijd bedraagt 5,5 weken voor echo's en 4 weken voor 
scopieen; de gewenste toegangstijd is 2,5 weken. Daartussen ligt een gebied waarop de 
onderhandelingen zich kunnen richten. Tijdens de besprekingen komen de in dit rapport 
beschreven mogelijkheden om de toegangstijd te reduceren aan bod. Dit implementatieplan 
gaat uit van de situatie waarin alle voorstellen geaccepteerd worden. 
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Reductie toegangstijd echo: 
Met de formula in paragraaf 5.1 berekent het sectorhoofd Radiologie hoeveel onderzoekstijd 
het kost om de achterstand weg te werken. Dit is afhankelijk van de vastgestelde 
normtoegangstijd. Vervolgens bespreekt hij met de Radiologen de gewenste tijdstippen 
waarop de extra productie plaats kan vinden. Vervolgens bekijkt hij of de benodigde 
medewerkers aanwezig kunnen zijn. Wanneer de planning gereed is, worden de extra 
beschikbare plekken in Rados ingevoerd door de applicatiebeheerder. Het sectorhoofd 
Radiologie informeert het hoofd van de administratie Radiologie over de extra in te plannen 
plekken. Het plannen van patienten vindt plaats via de gebruikelijke werkwijze. 
Het sectorhoofd Radiologie blijft de wachttijden goed in de gaten houden. Voorlopig gebeurt 
dit op de gebruikelijke manier, maar met een hogere frequentie (eens per week) om tijdig 
signalen op te kunnen vangen. Zodra een betere methode beschikbaar is, wordt een nieuwe 
methode gehanteerd. Wanneer de wachttijd weer oploopt of niet afneemt zoals op basis van 
de berekeningen verwacht mag worden, neemt het sectorhoofd Radiologie onmiddellijk 
contact op met de Radiologen om verdere stappen te bespreken. Als de wachttijd op het 
gewenste niveau is, blijft de controle op de wachttijd bestaan. Zodra deze gedurende twee 
weken 20% hoger ligt dan gewenst, bekijkt het sectorhoofd samen met de radiologen de 
mogelijkheid om tijdelijk extra reguliere plekken in te plannen. Tenslotte bespreekt het 
sectorhoofd Radiologie met het hoofd van de administratie de rol van de medewerkers bij het 
sturen van de patientenstroom. Wanneer de wachttijd in Deurne lager is dan in Helmond, 
zouden medewerkers nog actiever kunnen sturen door patienten te wijzen op de kortere 
wachttijd. 

Reductie toeaanastiid echo 
Volg- Actie Verantwoordelijke 
nummer 
1 Bespreken acceptabele en haalbare toegangstijd echo Sectorhoofd Radiologie en hoofd 

en mogelijkheden tot reduceren toegangstijd met DPZ 
Radiologen 

MIJLPAAL: overeenstemmina over normen toeaanastiiden (maart) 
2 Berekenen benodigde tijd wegwerken achterstand echo Sectorhoofd Radiologie 

2 Met Radiologen bespreken wanneer achterstand Sectorhoofd Radiologie 
weaaewerkt wordt. 

2 Bekijken beschikbaarheid personeel voor wegwerken Sectorhoofd Radiologie 
achterstand 

MIJLPAAL: specialisten, medewerkers, ruimten, tijd en middelen geregeld voor wegwerken 
achterstand (april) 
2 lnformeren hoofd Administratie Radiologie over Sectorhoofd Radiologie 

tiideliike extra plekken. 
3 Tiideliike extra olekken invoeren in Rados Aoolicatiebeheerder Rados 
c Eens per twee weken de wachttijden bekijken middels Sectorhoofd Radiologie 

Rados en in geval van een toename (gedurende 2 
weken 20% hoger dan gewenst) samen met 
Radiologen mogeliike oplossinaen bekiiken 

1 Bespreken sturen patientenstroom door administratief Sectorhoofd Radiologie 
medewerkers Radiologie met hoofd Administratie 
Radioloaie 

c Actiever sturen van patientenstroom in geval van Administratief medewerkers 
verschillende wachttijden voor de locaties Helmond en Radiologie 
Deurne 

MIJLPAAL: betrokkenen en olanningssysteem gereed voor wegwerken achterstand (april) 

Reductie toegangstijd scopie 
Om te kunnen bepalen of sprake is van een achterstand, moet de wachttijd gedurende een 
langere tijd berekend worden middels de in dit rapport gehanteerde methode. lndien de 
wachttijd gedurende een half jaar boven een bepaalde waarde blijft, geeft die waarde de 
hoogte van de achterstand aan. Het is de verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd om dit 

85 



Tu I e technische universiteit eindhoven 

uit te laten voeren. Wanneer blijkt dat de er sprake is van een achterstand, berekent het 
afdelingshoofd met de formule in paragraaf 5.2 hoeveel onderzoekstijd het kost om de 
achterstand weg te werken. Dit is afhankelijk van de vastgestelde normtoegangstijd. 
Vervolgens bespreekt zij met het sectorhoofd en met de internisten de gewenste tijdstippen 
waarop de extra productie plaats kan vinden. Dit kan op enkele dagen in het weekend of in 
de avonduren zijn, maar kan ook plaats vinden door elke dag enkele plekken aan het 
programma toe te voegen. Vervolgens bekijkt zij of de benodigde medewerkers aanwezig 
kunnen zijn. Het afdelingshoofd bekijkt tevens de mogelijkheden voor het onderzoeken van 
patienten met dormicum buiten openingstijden van de afdeling Dagbehandeling. lndien deze 
patienten niet op een andere afdeling terecht kunnen, kunnen zij niet onderzocht worden 
tijdens de extra programma's. Wanneer de planning gereed is, worden de extra beschikbare 
plekken in Mediplan ingevoerd door de applicatiebeheerder. Het afdelingshoofd informeert 
de secretaresse van het Behandelcentrum en de polikliniekassistenten van de polikliniek 
lnterne Geneeskunde over de extra in te plannen plekken. Het plannen van patienten vindt 
plaats via de gebruikelijke werkwijze. 

Het wegwerken van de achterstand heeft geen zin wanneer de capaciteit niet structureel 
uitgebreid wordt. Door een tekort aan capaciteit, zou de toegangstijd onmiddellijk weer 
oplopen. Om een beter beeld te krijgen van de werkelijk benodigde tijd, moeten de tijden in 
Mediplan voor een colonscopie, punctie en ERCP aangepast worden. Daarnaast zijn 
aanpassingen in het programma voorgesteld om het aanbod beter aan te laten sluiten op de 
vraag (zie paragraaf 5.2). Voor een deel betreft het aanpassingen in de verhouding tussen 
de soorten onderzoeken, echter voor een deel is uitbreiding van het programma benodigd. 
Het gaat om een half uur uitbreiding in Helmond en een half uur in Deurne. Bij het genereren 
van extra capaciteit kan het afdelingshoofd of sectorhoofd de voorstellen uit dit rapport 
bespreken met de maatschap. Een mogelijkheid is om geen colonscopieen meer uit te 
voeren in Deurne en het programma voor Deurne en Helmond aan te passen, waardoor per 
week twee extra plekken van een kwartier ontstaan. Een andere mogelijkheid is dat de 
specialist 's ochtends een kwartier eerder begint. De specialisten hebben echter elke 
ochtend overleg, waardoor ze momenteel niet eerder kunnen starten. 
Het afdelingshoofd of sectorhoofd moet allereerst de voorgestelde veranderingen in het 
programma bespreken met de maatschap lnterne Geneeskunde. Daarnaast is het aan het 
afdelingshoofd om de personele inzet aan te passen aan het programma. Wanneer de 
maatschap akkoord gaat en de personele planning geregeld is, kan het afdelingshoofd het 
programma in Mediplan aan laten passen. De medewerkers van het Behandelcentrum en de 
polikliniek lnterne Geneeskunde worden hierover ge'informeerd door het afdelingshoofd. 

T enslotte zou een blokplanning met blokken van 15 minuten die niet toegewezen zijn aan 
een specifiek onderzoek de wachttijd kunnen reduceren. Het afdelingshoofd kan deze 
manier van plannen bespreken met de maatschap en medewerkers van het 
Behandelcentrum. Wanneer dit een goede oplossing blijkt te zijn, kan het afdelingshoofd het 
programma in Mediplan aan laten passen en de betrokkenen informeren. 

Het afdelingshoofd houdt wekelijks de wachttijden in de gaten middels het door 
automatisering te ontwikkelen programma. Wanneer de wachttijd weer oploopt of niet 
afneemt zoals op basis van de berekeningen verwacht mag worden, neemt het 
afdelingshoofd onmiddellijk contact op met de internisten om verdere stappen te bespreken. 
Als de wachttijd op het gewenste niveau is, blijft de controle op de wachttijd bestaan. Zodra 
deze gedurende twee weken 20% hoger ligt dan gewenst, bekijkt het afdelingshoofd samen 
met de radiologen de mogelijkheid om tijdelijk extra reguliere plekken in te plannen. 
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Reductie toegangstiid scopie 
Volg- Actie Verantwoordelijke 
nummer 
1 Bespreken acceptabele en haalbare toegangstijd Sectorhoofd Beschouwend en 

scopie en mogelijkheden tot reduceren toegangstijd hoofd DPZ 
met lnternisten 

MIJLPAAL: overeenstemminQ over normen toeQanQstiiden (maart) 
1 Bekiiken of sorake is van een achterstand Afdelingshoofd 
2 Berekenen benodiQde tiid weQwerken achterstand echo AfdelinQshoofd 
3 Met lnternisten bespreken wanneer achterstand Afdelingshoofd 

weaaewerkt wordt. 
4 Bekijken beschikbaarheid personeel voor wegwerken Afdelingshoofd 

achterstand en mogelijkheden voor dormicumpatienten 
buiten ooeninQstiiden daabehandelina 

MIJLPAAL: specialisten, medewerkers, ruimten, tijd en middelen geregeld voor wegwerken 
achterstand (april) 
2 Overleg lnternisten over structureel aanpassen tijden, Afdelingshoofd 

verhoudinaen en aantal olekken in het orogramma 
3 Overleg medewerkers Behandelcentrum over Afdelingshoofd 

structureel aanpassen tijden, verhoudingen en aantal 
plekken in het proQramma 

4 Structurele personele planning aanpassen op nieuwe Afdelingshoofd 
oroaramma 

2 Mogelijkheden blokplanning bespreken met internisten Afdelingshoofd 
en medewerkers Behandelcentrum 

5 lnformeren medewerkers Behandelcentrum en Afdelingshoofd 
medewerkers polikliniek lnterne Geneeskunde over 
(tijdelijke) extra plekken. 

5 (Tiideliike) extra olekken laten invoeren in Mediolan Afdelinashoofd 
MIJLPAAL: betrokkenen en planninQssvsteem Qereed voor weQwerken achterstand (april) 
MIJLPAAL: betrokkenen en olanninasvsteem aereed voor start aewijzigde programma (april) 
c Eens per week de wachttijden bekijken middels het Afdelingshoofd 

programma van Automatisering en in geval van een 
toename (gedurende 2 weken 20% hoger dan 
gewenst) samen met internisten mogelijke oplossingen 
bekiiken 

Planning van combinatieafspraken 
Het sectorhoofd Radiologie informeert het hoofd van de Administratie Radiologie en 
Projectleider ZorgDomein informeert het afdelingshoofd van de polikliniek lnterne 
Geneeskunde over de te volgen werkwijze voor het plannen van combinatieafspraken. Zij 
verzorgen vervolgens de communicatie naar de medewerkers. Daarnaast krijgen 
polikliniekmedewerkers uitleg van de projectleider ZorgDomein. 

Om het voor een polikliniekassistente praktisch mogelijk te maken om een 
combinatieafspraak te plannen, worden vanuit Radiologie op papier een bepaald aantal 
plekken vrijgegeven waarin de polikliniekassistente echo's mag plannen. Het benodigd 
aantal plekken wordt door de projectleider ZorgDomein voorgesteld op basis van het 
verwijspatroon naar lnterne Geneeskunde en de ervaringen van andere ziekenhuizen met 
combinatieafspraken middels ZorgDomein. Vervolgens kunnen de polikliniekmedewerkers 
via hun afdelingshoofd in overleg met het hoofd van de Administratie van Radiologie indien 
nodig vragen om aanpassing van het aantal plekken. Omdat ZorgDomein nog in de startfase 
verkeert, zal het benodigd aantal plekken nog wijzigen. Het hoofd van de Administratie 
Radiologie is verantwoordelijk voor het tijdig (twee weken eerder dan de normtoegangstijd) 
aanleveren van de plekken en het blokkeren van deze plekken in Rados. Zij spreekt met het 
aanspreekpunt voor ZorgDomein op de polikliniek af wanneer zij het papier retour wil 
ontvangen, bijvoorbeeld een week voor aanvang van het programma. Op die dag ontvangt 
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de polikliniek weer een nieuwe lijst met lege plekken. Een administratief medewerker 
Radiologie voert de geplande patienten in Rados in en geeft de lege plekken vrij. 

De werkwijze van de polikliniekassistente bij het plannen van een combinatieafspraak is als 
vol gt. 

• De patienten noemt zijn ZorgDomeinnummer. 
• In de e-mail van de huisarts ziet de polikliniekassistente dat het een 

combinatieafspraak betreft. 
• Op het overzicht van combinatieafspraken zoekt de polikliniekassistente op uit 

welke onderdelen de combinatieafspraak bestaat. 
• Zij plant voor de patient nu alle onderdelen volgende de regels in paragraaf 4.3. 

Een consult en scopie kan zij rechtstreeks in Mediplan vastleggen; een echo of 
punctie bij Radiologie schrijft zij op het overzicht van Radiologie. 

Plannin 1 combinatieafspraken 
Volg- Actie Verantwoordelijke 
nummer 
2 lnformeren projectteam ZorgDomein over werkwijze Projectleider ZorgDomein 

combinatieafspraken 
3 lnformeren hoofd Administratie Radiologie over Sectorhoofd Radiologie 

werkwiize combinatieafspraken 
3 lnformeren afdelingshoofd polikliniek lnterne Deelnemend sectorhoofd 

Geneeskunde over werkwiize combinatieafspraken proiectteam ZorqDomein 
4 Uitleg werkwijze plannen combinatieafspraken aan Projectleider ZorgDomein 

polikliniekmedewerkers polikliniek lnterne 
Geneeskunde 

MIJLPAAL: betrokkenen ziin bekend met werkwiize voor plannen combinatieafspraken (mei) 
4 Benodigd aantal plekken voor echo's ten behoeve van Projectleider ZorgDomein 

combinatieafspraken vaststellen 
MIJLPAAL: gereed voor plannen van combinatieafspraken (mei) 
c lndien nodig vragen om aanpassing aantal plekken Polikliniekmedewerkers in 

overleq met afdelinqshoofd 
c Aanleveren gereserveerde plekken voor Hoofd Administratie Radiologie 

combinatieafspraken op afgesproken tijdstip en 
blokkeren plekken in Rados 

c Terugsturen lijst met geplande en vrije plekken naar Aanspreekpunt ZorgDomein 
hoofd Administratie Radioloqie op afqesproken tiidstip polikliniek lnterne Geneeskunde 

c lnvoeren geplande patienten van lijst en vrijgeven vrije 
plekken van lijst 

c Plannen van combinatieafspraak (inclusief echo) 

Stuurinformatie 
Toegangstijden: 

Administratief medewerker 
Radiologie 
Polikliniekmedewerker 

De afdeling Automatisering maakt allereerst het programma voor het meten van 
toegangstijden compleet, zodat het programma alle benodigde informatie kan genereren. 
Daarbij moet tevens bekeken worden of een link met het systeem van Radiologie mogelijk is. 
Zolang Radiologie nog geen onderdeel uitmaakt van het programma, stuurt het sectorhoofd 
Radiologie eens per twee weken de wachttijden naar de applicatiebeheerder ZorgDomein, 
zodat hiermee rekening gehouden kan worden bij combinatieafspraken. 
De projectleider ZorgDomein maakt afspraken met de afdelingshoofden van de polikliniek 
over de registratie van de gegevens uit het door Automatisering geproduceerde programma. 
Het voorstel is dat van elke polikliniek en onderzoeksafdeling een secretaresse of 
medewerker aangewezen wordt die eens per twee weken de gevraagde informatie verstrekt. 
De toegangstijden moeten worden bepaald zoals in paragraaf 4.2 beschreven. Er moet een 
handleiding komen over de werkwijze van het programma. De informatie wordt verstuurd 
naar de secretaresse Ambulante Zorg, die de gegevens samenvoegt en vervolgens verstuurt 
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naar de applicatiebeheerder van ZorgDomein en de beheerder van de website, zodat zij de 
gegevens kunnen publiceren. 
Het verdient aanbeveling om na een half jaar de gepubliceerde wachttijden te vergelijken 
met de gerealiseerde wachttijden. Hiertoe moet Automatisering de registratie van vraag en 
productie die opgestart is voor lnterne Geneeskunde ook opstarten voor de overige 
afdelingen. Het projectteam ZorgDomein moet bekijken door wie de vergelijking uitgevoerd 
zal worden. 

Capaciteitsbenutting: 
Om een reeel beeld te verkrijgen van de capaciteitsbenutting is het van belang om een reeel 
aantal plekken te reserveren in de planningsprogramma's. Pas als dit gerealiseerd is, heeft 
het zin om de capaciteitsbenutting te berekenen. Daartoe moet Automatisering onderzoeken 
of een automatische berekening middels Mediplan en Rados mogelijk is. 

Stuurinformatie 
Volg- Actie Verantwoordelijke 
nummer 
1 Programma voor meten toegangstijden compleet Automatisering 

maken en bekijken mogelijkheden voor link met 
programma Radiologie 

MIJLPAAL: programma voor meten toeganostiiden gereed (februari 
c Wachttijden echo naar applicatiebeheerder Sectorhoofd Radiologie 

ZorgDomein sturen (eens per twee weken) 
2 Afspraken maken met afdelingshoofden polikliniek over Projectleider ZorgDomein 

de wiize van bepalen toeoanostiiden 
3 Afspraken maken met medewerkers over werkwijze Afdelingshoofden polikliniek 

bepalen toegangstiiden 
MIJLPAAL: start registratie toeaangstijden middels programma (maart) 
c Eens per twee weken toegangstijden berekenen Aangewezen medewerkers 

volgens afspraken en opsturen naar secretaresse poliklinieken en 
Ambulante Zorg onderzoeksafdelingen 

c Samenvoegen van gegevens tot een bestand en Secretaresse Ambulante Zorg 
versturen naar beheerder website en 
aoolicatiebeheerder ZorgDomein 

c Publiceren toegangstijden Applicatiebeheerder ZorgDomein 
en beheerder website 

1 Automatisering vragen om registratie van vraag en Projectleider ZorgDomein 
productie voor alle afdelingen die met Mediplan werken 
op te starten 

MIJLPAAL: start reaistratie vraaa en productie Mediplan (maart) 
2 Na een half jaar vergelijken van de gepubliceerde Te bepalen door projectteam 

toegangstijden met de gerealiseerde en eventueel ZorgDomein 
methode aanpassen 

Acties op lange termijn 
Raad van Bestuur stelt in overleg met diensthoofd DPZ, sectorhoofden DPZ en de Medische 
Staf een beleid op voor ketenlogistiek in het Elkerliek ziekenhuis en draagt dit uit naar de rest 
van de organisatie (niveau 1 van het raamwerk). 
Het hoofd DPZ en de sectorhoofden stellen normen vast voor de bezettingsgraden van de 
verschillende capaciteiten (niveau 1 van het raamwerk). 
Elk jaar opnieuw worden op het einde van het jaar de acceptabele toegangstijden voor het 
volgende jaar besproken (niveau 4 van het raamwerk) . Deze normen zijn van invloed op de 
benodigde capaciteit. De capaciteit is gebaseerd op de vraag en de toegestane toegangstijd. 
lndien nodig wordt het rooster aangepast (rekening houdend met beschikbaarheid van 
specialist, medewerkers en ruimte). 
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STRATEGISCHE PLANNING 

Patientenstromen 2-5 jaren Capaciteiten 
..... .... 

Specialismen & 
..... ..... 

Samenwerking & 
productbereik Lange termijn uitbesteding 
Patientengroepen vraag-aanbod Gedeelde 
als business units afstemming capaciteiten 

Restricties op Restricties op 
soort patienten soort capaciteiten 

1 • , r 

PATIENT VOLUME PLANNING & CONTROL 

Patientenstromen 1-2 jaren Capaciteiten 
..... ..... 

Volumeafspraken 
...... .... 

Rough cut capacity 
# patienten per vraag-aanbod check 
patientengroep afstemming Doelwaarden 
Service levels benutting 

Restricties op Restricties op hoe-
totaal volume veelheid capaciteiten 

1' 1, 

CAPACITEITEN PLANNING & CONTROL 

Patientenstromen 3 mnd-1 jaar Capaciteiten 
..... ..... 

Verwacht # patienten 
..... ..... 

Toewijzing leidende 
per patientengroep vraag-aanbod gedeelde capaciteiten 
Capaciteitsbehoefte specialisme Batching regals voor 
per patientengroep Qedeelde capaciteiten 

Restricties op Restricties op 
gedetailleerde beschikbaarheid 

, ' patientenaantallen capaciteit , , 
PATIENTENGROEP PLANNING & CONTROL 

Patientenstromen weken-3 mnd Capaciteiten 
..... .... 

Verwacht # 
..... ..... 

Beschikbaarheid van 
patienten per vraag-aanbod specialist capaciteit 
periode seizoenen 

Restricties op de Restricties op de 
planning van patien- planning van , . tenstromen in de tijd capaciteiten , ' 

PATIENTEN PLANNING & CONTROL 

Patienten dagen-weken Capaciteiten 
..... ..... 

Planning van 
..... ..... 

Toewijzing van 
patienten voor vraag-aanbod capaciteit aan 
polibezoek, opname piekuren individuele patienten 
en onderzoek 

•Feedback 
op gerea-
liseerde 
patienten-
stromen 

... 

~ Feedback 
op doel-
waarden 
capaci-
teitsbenut-
ting 

... 

• Feedback 
op capaci-
teitsgebruik 
per specia-
lisme& 
patienten-
groep 

foilll 

• Feedback 
op 
capaciteits-
gebruik, 
aanpassing 
service 
level 

fllll criteria 

elkerliel< 'f 

Feed 
forward op 
gevolgen 
van veran-
deringen in 
bevolking & 
technologie 

Feed 
forward op 
service 
level 
criteria 

/ 

Feed 
forward op 
beschikba-
re capaci-
teit per 
patienten-
groep/spe-
cialisme 

Feed 
forward op 
batch 
samen-
stalling & 
planning 
re gels 

I .,. 

Raamwerk voor productiebesturing van ziekenhuizen [Bron: Vissers et al, 2001] 
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