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Abstract 

In this report a graduation project executed at OPG Groothandel B.V. is described. The goal 
is to develop a way to forecast demand more accurately. To achieve this, first customer 
demand is thoroughly analyzed. Based on all the identified drivers of customer demand, a 
suitable forecasting system is developed. The forecast accuracy of the developed forecasting 
system is compared with the accuracy of automatic forecasting and manual forecasting . 
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Executive Summary 

This report describes the graduation project that was carried out at OPG Groothandel B.V. 
(OPG GH) and covers the topic of demand forecasting . 

Introduction of OPG GH 

OPG GH is a company of OPG Groep N.V. and located in Utrecht. OPG GH is a full-range 
pharmaceuticals wholesaler for community pharmacies, hospitals and nursing homes, 
dispensing General Practitioners, and OPG's group-owned pharmacies. OPG delivers to its 
customers from two distribution centres located in Oss and Staphorst. 

Problem identification and research assignment 

OPG wants to be able to deliver to its customers within two hours. To achieve this OPG has 
to keep products in stock. Keeping stock costs money. For OPG it is crucial to keep these 
costs as low as possible in order to beat its main competitors in a more and more price
driven market. 
Low inventory costs can be established by ordering the right quantity of the right product at 
the right time, while keeping in mind the service level the customers expect as well as the 
costs of ordering. For deciding the order quantity and time to order, information is needed 
about the future demand. The future demand is not known and therefore needs to be 
forecasted. Demand forecasting is the main topic of this report. 
The current forecasting process - as performed by the Inventory Control department using 
the software tool ForecastPRO - does not provide forecasts that are accurate enough. The 
problem of OPG is: 

The Inventory Control department is not able to make accurate demand forecasts by using a 
simple process and the demand figures from the past. 

The assignment 
graduation project 
defined as : 

for this 
can be 

The realization of accurate 
demand forecasts per week, 
for the next 26 weeks, for all 
stock-keeping-units, per 
distribution centre, by using a 
simple process and the 
demand figures from the past. 

Analysis 
demand 

of customer 

To accurately forecast demand 
a good understanding of the 
drivers of customer demand is 
required. In order to identify 
these drivers a model has 
been designed. This model 
(figure 1) contains four factors 

Beginning 
month/ 
quarter 

Seasonal pattern 
WGP 

Figure 1: Model for customer demand analysis 
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that influence demand. Along the arrows between these four factors keywords are written of 
possible demand drivers. 
For each demand driver its effect is analyzed. From this analysis becomes clear how 
customer demand is affected by these drivers. The main conclusions derived from the 
analysis phase are: 

0 The overall quarterly demand of pharmacies linearly depends on the number of 
pharmacies that are OPG-customers that quarter. 

0 The overall quarterly demand of dispensing General Practitioners linearly depends on the 
number of dispensing General Practitioners that are OPG-customers that quarter. 

0 The overall quarterly demand of hospitals and nursing homes non-linearly depends on 
the number of hospitals and nursing homes that are OPG-customers that quarter. 

0 The demand per hospital I nursing home is increasing over time. This trend is not visible 
in the demand of pharmacies and dispensing General Practitioners. 

0 In some weeks demand is significantly higher or lower than average. These weeks differ 
per business unit. The increase or decrease of demand per week in terms of percentage 
is given in table 1. Only the weeks are given for which the deviation in demand for that 
business unit is significant. 

Pharmacies Hospitals and nursing homes Dispensing General 
Practitioners 

Week 1 -11% Week 1 -18% Week 1 -20% 
Week 18 -10% Week32 -9% Week2 15% 
Week27 14% Week 50 9% Week 18 -14% 
Week31 -9% Week 51 18% Week27 12% 
Week32 -12% Week52 -1 8% Week50 15% 
Week33 -11% Week 51 26% 
Week50 10% Week52 -37% 
Week 51 22% 
Week52 -25% .. 

Table 1: Dev1at1on m demand m terms of percentage for special weeks 

0 The average demand in the first week of a month is significantly higher than in the other 
weeks. 

0 The average demand in the first week of a quarter does not significantly differ from the 
demand in other first weeks of a month. 

0 For most product groups there is no significant relationship between demand and number 
of patients. 

0 Pharmaceuticals of which the demand is repeating do not show a seasonal demand 
pattern. 

0 Some product (group)s show a seasonal demand pattern. These products can best be 
identified by using the Delta-Level-method. 

0 When the WGP (Wet geneesmiddelenprijzen) takes place, prices of several products are 
changed, mostly decreased. For these products the WGP causes a 25% decrease in 
demand during the two weeks before the WGP, and a 50% increase in the week the 
WGP takes place. 

0 Actions of subcontractors to promote their products do not always have an effect on the 
demand. The effect of actions is best visible for new products. Actions lead to a faster 
capture of market share. Actions for products that have been in the market longer do not 
always cause an increase in demand. In these cases actions are often temporary and 
cause a peak in demand followed by a period with lower demand. Capture of market 
share by new products affects competing products. Peaks in demand for older products 
caused by actions do not affect competing products. 

vi 



Afstudeerrapport - OPG Groothandel B. V. TU/e 
0 The effect of price decreases for generics is absorbed by OPG in the mandates. These 

mandates guide the customer in choosing the brand that offers OPG and the customer 
the best margin. 

0 The effect of price decreases for specialties is only recognizable if at the moment the 
specialty runs out-of-patent the price is decreased to the level of the generics. In that 
case the specialty can maintain a fair market share. In other cases the effect of price 
decreases for specialties is not recognizable. An effect of price decreases on demand for 
OTC-products (Over the counter) is not recognizable. 

0 Some stock-keeping-units are 
specifically for hospitals and nursing 
homes. These products often show an 
intermittent demand pattern. 

0 No stock-keeping-units are specifically 
for dispensing General Practitioners. 

0 Some stock-keeping-units are bought by 
less than four unique customers. 

0 A linear relationship exists between the 
number of times a brand in a PKK-group 
is in the mandates and the share in 
demand for that brand in the PKK-

R& 

n YI 

1 . 2 ,. 
group. Figure 2: Lifecycle pharmaceutical 

0 Figure 2 roughly depicts the lifecycle of 
a pharmaceutical. Changes in the lifecycle are caused by developments in the market. 

0 A newly introduced specialty can capture market share from other products in the same 
product group without affecting the total demand for that product group. This happens if 
the new product is a better version of an already existing pharmaceutical. However, if the 
newly introduced specialty focuses on an entirely new market it does not affect other 
products, but will make the total demand increase. 

0 If a specialty runs out of patent, similar generics enter the market and capture a large 
market share without increasing the market. 

0 If a specialty runs out of patent, the demand for the related Euro specialty (specialty 
imported from another European country) will become zero. The inventory of the Euro 
specialty is set to zero just before the related specialty runs out of patent. 

Possible solutions 

A suitable solution to the research assignment has to be a type of forecasting process. When 
forecasting future demand it is important to use the effect of the customer demand drivers. 
Three different ways of forecasting are identified: 
1. Automatic forecasting (current situation) 

Automatic forecasting only uses the computer. Specifically designed software uses 
demand history, chooses the best forecasting model, and generates forecasts. For this 
project the software application ForecastPRO is used for automatic forecasting. 

2. Manual forecasting 
Manual forecasting is done by hand. Four inventory planners of OPG were asked to 
make forecasts based on demand history and product information. 

3. A combination of automatic and manual forecasting. 
A forecasting system (AH-system) is designed that uses all the identified drivers of 
customer demand. This AH-system is mostly automatic, but forecasts can sometimes be 
overruled manually. Some methods are used to identify the cases for which manual 
forecasting is desired. 
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Based on findings in scientific literature the third solution (a combination of automatic and 
manual forecasting) is supposed to generate to most accurate forecasts. To check this 
assumption the accuracy of all three solutions is compared. 

Comparing the possible solutions 

In order to compare the accuracy of the three possible ways of forecasting a suitable 
measure of forecast accuracy has to be chosen. The Mean Absolute Scaled Error (MASE) is 
supposedly the best measure of forecast accuracy currently known. The MASE is used to 
find the most accurate forecasting method for fast movers. For slow movers the Percentage 
Better is used. Percentage Better indicates in what percentage of the forecasted products 
one method was more accurate than the other method. 
Firstly, a comparison is made of automatic versus manual forecasting . For automatic 
forecasting the MASE was 9.5% better than for manual forecasting . For slow movers the 
Percentage Better was 49% for manual forecasting , which indicates no significant difference. 
The forecasts done by the planners are also compared with manual forecasts by outsiders. 
Planners did not forecast more accurate than outsiders. 
Secondly, a comparison is made of automatic forecasting versus the AH-system (a 
combination of automatic and manual forecasting). For fast movers the AH-system most 
weeks scored about 15% better than automatic forecasting. For slow movers the Percentage 
Better was about 58% for the AH-system. In both cases the AH-system performs better than 
automatic forecasting. 

For special cases the MASE appeared to be not a useful measure of forecast accuracy. In 
the end the forecasts will be used by the Inventory Control department. Therefore it is 
important to know how the forecasts affect the Key Performance Indicators (KPls) of 
Inventory Control. The impact of the forecasts on the KPls has also been measured. 
Value of inventory. In case the forecast was higher than the actual demand it is important to 
know what the value of this overforecast is. What is the value of the forecasted demand that 
has not been sold and how many weeks does it take before the overforecast is sold? 
Service level. In case the forecast is lower than the actual demand a risk exists the demand 
cannot be fulfilled. Therefore a safety stock is kept. However, if the demand is higher than 
the forecast and safety stock together, demand cannot be fulfilled. For every week it is 
calculated for what percentage of all products demand can not be fulfilled . This percentage 
can be used to calculate the service level. 
The value of inventory and the service level have been calculated for automatic forecasting 
and the AH-system. The results point out that by using the AH-system the value of the 
inventory is 26% lower while the service level increases by 0. 7%. Also the value of the 
products that are in stock for at least 13 weeks is 44% lower for the AH-system compared to 
automatic forecasting. 
Table 2 shows the forecast accuracy of manual forecasting and the AH-system compared 
with automatic forecasting . 

Manual forecastin 
MASE 

MASE 
Percenta e Better 
Value of inventor 
Service level 

Table 2: Manual forecasting and AH-system compared with automatic forecasting 
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Using the results from table 2 enables us the make a ranking of the three investigated 
solutions, starting with the best solution: 

1. Forecasting system (combination of automatic and manual forecasting) 
2. Automatic forecasting 
3. Manual forecasting 

Conclusions 

The main conclusions regarding the possible solutions are: 
(I The MASE is not a useful measure of forecast accuracy to express forecasts in resulting 

Inventory Control performance. 
'I Automatic forecasting is more accurate than manual forecasting . 
<I Manual forecasting by an inventory planner is not more accurate than manual forecasting 

by an outsider. 
<I The AH-system (a combination of automatic and manual forecasting) is more accurate 

than automatic forecasting. 
(I Using the AH-system instead of automatic forecasting (current situation) results in a 26% 

lower average value of inventory, a 0. 7% higher service level, and a 44% lower value of 
products that are in stock for 13 weeks or more. 

Recommendations 

The main recommendation is to implement the developed AH-system. To help OPG with 
implementing the AH-system , the most important specifications of the system are 
documented. 

Implementing the AH-system can result in considerably lower inventory costs and a 
decrease in depreciation of inventory while increasing the service level. To implement the 
AH-system a tool needs to be developed that can edit the demand data. The edited 
demand data can be used by the currently applied software tool ForecastPRO to 
generate demand forecasts. 

Some other recommendations, related to the use and implementation of the AH-system , are: 
Find out the most important aspects of the AH-system. The AH-system consists of many 
steps. If it is known how much each step contributes to a better forecast accuracy it can be 
decided to leave some steps out that do not really contribute and only make the system more 
complex. 
Computerize the AH-system . Currently, using the AH-system takes a lot of time. It is 
recommended to computerize all steps as much as possible to make the AH-system easy to 
use. Also the role of the planner becomes less important, which is important because the 
planner tends to forecast less accurate than the computer. 
Use of well-defined criteria for cases where manual forecasting is requested. As said before 
the planner mostly does not forecast as accurate as the computer. Manual forecasting 
should only be requested for cases where manual forecasting beats automatic forecasting. 
Involvement of planner with development and implementation. In order to make optimal use 
of the AH-system it is important to involve the planner in the development and 
implementation process. Optimal use is established if the planner really understands the AH
system and all the calculations made by the system. 
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1 lnleiding 

Dit rapport is opgebouwd volgens de voor bedrijfskundig onderzoek gebruikelijke wijze. In 
hoofdstuk 2 wordt begonnen met een beschrijving van de huidige situatie binnen OPG 
Groothandel B.V. (verder in dit rapport aangeduid als OPG GH of kortweg OPG) met 
betrekking tot de markt, de producten, de organisatie en de processen. In hoofdstuk 3 wordt 
het onderzoeksprobleem onderzocht, afgebakend en geformuleerd. Hieruit volgt een 
opdrachtformulering en een plan van aanpak. Hoofdstuk 2 en 3 samen vormen een 
beschrijving van de orientatiefase. 

Na de orientatiefase volgt de analysefase. De analysefase is beschreven in hoofdstuk 4. 
Oorzaken van het in hoofdstuk 3 geformuleerde probleem warden beschreven. Er is een 
grondige analyse uitgevoerd gericht op allerlei factoren die de vraag van de klanten van 
OPG GH beTnvloeden. Een goed begrip van deze factoren moet helpen bij het beter 
voorspellen van de klantvraag. 

In hoofdstuk 5 en 6 wordt de ontwerpfase beschreven. In hoofdstuk 5 warden drie mogelijke 
oplossingsrichtingen beschreven voor het onderzochte probleem : 
" Automatische vraagvoorspelling met behulp van geschikte software (A-systeem). 
0 Handmatige vraagvoorspelling door de voorraadplanners (H-systeem) . 
Q Een zelf ontworpen voorspelsysteem dat rekening houdt met alle factoren die de vraag 

be"invloeden (uit hoofdstuk 4). Dit voorspelsysteem doet automatisch 
vraagvoorspellingen, maar maakt ook gebruik van een detectiemethode waarbij 
bijzondere gevallen warden ge"identificeerd die door de planner moeten warden 
beoordeeld (AH-systeem). 

In hoofdstuk 6 warden de drie oplossingsrichtingen vergeleken op voorspelnauwkeurigheid. 
Er warden geschikte prestatiematen gekozen waarmee eerst systeem A en H warden 
vergeleken en vervolgens systeem A en AH warden vergeleken. 

Hoofdstuk 7 vormt de afsluiting van dit rapport. In dit hoofdstuk warden de belangrijkste 
conclusies uit de voorgaande hoofdstukken opgesomd, aanbevelingen gedaan en 
suggesties voor verder onderzoek gegeven. 
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2 Beschrijving van de huidige situatie 

Om inzicht te krijgen in de wereld waarin de farmaceutische groothandel OPG GH zich 
bevindt, wordt in dit hoofdstuk de huidige situatie beschreven. In de eerste paragraaf wordt 
de markt beschreven. De tweede paragraaf behandelt de producten die door OPG GH 
warden verhandeld. In de derde paragraaf van dit hoofdstuk wordt de organisatie van OPG 
beschreven. Ten slotte warden in de vierde paragraaf de processen binnen de groothandel 
belicht die van invloed zijn op het afstudeeronderwerp. 

2.1 Marktbeschrijving 

OPG GH opereert alleen binnen de Nederlandse markt. De belangrijkste concurrenten van 
OPG zijn Brocacef Holding N.V. (onderdeel van PHOENIX Pharma), lnterpharm B.V. 
(onderdeel van Alliance UniChem) en Mosadex B.V. OPG GH is marktleider met een 
marktaandeel van 29% (Den Blijker, 2005). 
Door overheidsinterventies op de gezondheidsmarkt in Nederland wordt de winstmarge voor 
alle partijen in de keten minder. Waar voorheen het geld vanzelf verdiend werd, is nu een 
felle concurrentiestrijd las gebarsten. Vooral het aantal farmaceutische groothandels is te 
groat voor de markt. Grote internationale moedermaatschappijen kopen apotheken op om op 
die manier meer vraag te kunnen genereren voor de groothandel die onder dezelfde 
moedermaatschappij valt. OPG Groep N. V. heeft zelf 207 apotheken in Nederland onder de 
naam OPG Mediveen, goed voor 13% van alle Nederlandse apotheken (De Volkskrant, 
2005). OPG heeft niet de omvang van organisaties als PHOENIX Pharma of Alliance 
UniChem en moet daarom door slim te handelen en door het realiseren van een goed 
logistiek proces een competitieve marge realiseren om haar marktaandeel te behouden. 

De overheidsinterventies krijgen onder andere vorm door uitvoering van de Wet 
geneesmiddelenprijzen (WGP). Tweemaal per jaar wordt een groep artikelen die in 
Nederland duurder is dan in het buitenland in prijs verlaagd. Deze prijsverlaging gaat ten 
koste van de marges van de producent, groothandel en apotheek. Het verschil komt de 
patient en de ziektekostenverzekeraar ten goede. Andere overheidsinterventies met als doel 
de geneesmiddelenuitgaven te drukken zijn: de prescriptieregeling, de stimulansregeling, het 
Geneesmiddelen Vergoedings Systeem en de Prijzenwet. 

Ondanks het ingrijpen van de overheid 
is toch een groei in totale uitgaven aan 
farmaceutische hulp waarneembaar 
(figuur 2.1 ). De groei wordt 
veroorzaakt door de vergrijzing, de 
toename van allochtonen (met 
specifiek medicijngebruik), de stijging 
van het aantal chronisch zieken en de 
ruimere beschikbaarheid van nieuwe, 
maar dure medicijnen (Breij e.a., 
2003). 

,_ .. ~ .. ~· 

Figuur 2.1: Totale uitgaven farmaceutische hulp: openbare 
Een punt waarop OPG zich apotheken (SFK, 200Sa) 

onderscheidt van de concurrentie is de 
ontwikkeling van de "Apotheek van de toekomst" (OPG Groep N.V. , 2005) . Via het opstarten 
van de Apotheek van de toekomst onder de naam Mediq springt OPG in op de visie dat de 
patient klant wordt (Breij e.a. , 2003). Waar de consument eerst werd gezien als patient 
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zonder keuze, wordt de consument nu gezien als een klant met een keuze. In de Mediq
apotheek staat de klant centraal en wordt geprobeerd via een betere service de klant te 
binden. 

2.2 Producten 

In deze paragraaf wordt eerst toegelicht welke productgroepen door OPG warden ingekocht. 
Elke productgroep wordt kart omschreven. In het tweede deel van deze paragraaf warden 
classificatiemethoden voor de artikelen beschreven. 

2.2.1 Productgroepen 

De producten die door OPG GH warden ingekocht kunnen warden opgedeeld in twee 
categorieen: Geneesmiddelen en Niet-geneesmiddelen. Deze categorieen kunnen weer 
verder warden onderverdeeld. Dit is weergegeven in figuur 2.2. Onder Geneesmiddelen 
vallen alle producten die Uitsluitend op Recept (UR) verkrijgbaar zijn. Onder Niet
geneesmiddelen vallen alle vrij verkrijgbare producten . 
Hieronder volgt een korte 
beschrijving van de verschillende 
productgroepen die OPG GH 
inkoopt. Van de 75.000 producten 
die OPG GH verhandelt warden er 
ongeveer 18.000 op voorraad 
gehouden. 

Niet handelsgoederen 
Niet handelsgerelateerd zijn de 
producten die nodig zijn om de 
groothandel te laten functioneren. 
Voorbeelden zijn kantoorartikelen, 
inventaris, gas, water, licht, en 
dergelijke. 

Medische hulpmiddelen 

Figuur 2.2: Productcategorieen met aandeel in de omzet 

Medische hulpmiddelen zijn de producten die niet direct genezen, maar wel daaraan 
gerelateerd zijn. Voorbeelden van deze producten zijn pleisters, stoma's, luiers, en 
dergelijke. Deze producten warden ingekocht door OPG GH bij MMG, een andere 
businessunit van OPG Groep N. V. Er warden bijna 6600 producten op voorraad gehouden 
die onder de groep medische hulpmiddelen vallen. 

Over the counter 
Over the counter (OTC) producten zijn producten die zonder recept gekocht kunnen warden . 
Deze producten hebben vaak wel een genezende werking. Voorbeelden zijn paracetamol , 
hoestsiroop en insectenbetenzalf. Deze producten vormen ongeveer 10% van de omzet van 
OPG GH. Er warden bijna 3400 OTC-artikelen op voorraad gehouden. 

Specialite 
Een specialite is een gepatenteerd geneesmiddel. Kenmerk van deze productgroep is dat de 
prijs van de producten erg hoog ligt en er slechts een leverancier van is. De marge voor de 
groothandel is klein en de onderhandelingspositie slecht. Deze productgroep is goed voor 
ongeveer 60% van de omzet van OPG GH. Er warden meer dan 3600 verschillende 
specialites op voorraad gehouden. 
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Specialites warden vaak gequoteerd aangeboden . Dit houdt in dat slechts tot een bepaald 
niveau besteld kan warden en niet meer. Hiermee probeert de leverancier te voorkomen dat 
er handel in het specialite ontstaat over de landsgrenzen heen. 

Parallel 
Een parallel product (ook wel Eurospecialite) is een buitenlands specialite. Een parallel 
product wordt ingekocht in het buitenland en als alternatief voor een Nederlands specialite 
aangeboden bij de apotheek. Een alternatief voor een Nederlands specialite wordt vooral 
gevraagd wanneer een quotum is bereikt of wanneer de prijzen onderling sterk verschillen. 
De productgroep Parallel vormt ongeveer 10% van de omzet van OPG GH Er warden bijna 
400 parallelle producten op voorraad gehouden. De verkrijgbaarheid van parallelle producten 
wordt minder. 

Generiek 
Een generiek product wordt op de markt gebracht op het moment dat het patent op een 
specialite vervalt . De prijs van een generiek product ligt stukken lager dan de prijs van het 
specialite. Daarnaast wordt het aangeboden door meerdere leveranciers en is de 
onderhandelingspositie van OPG GH een stuk beter. Hierdoor is de marge op generieke 
producten voor de groothandel grater. Ongeveer 20% van de omzet wordt behaald op 
generieke producten. Er warden 3700 verschillende generieke producten op voorraad 
gehouden. 

2.2.2 Productclassificatie 

Naast de class if icatie van artikelen zoals hiervoor beschreven bestaan er nog andere 
classificaties. Zo hebben alle geneesmiddelen een ATC-code (Anatomisch Therapeutisch 
Chemisch Classificatie Systeem). Via deze code, bestaand uit vijf niveaus, zijn alle 
geneesmiddelen onderverdeeld op werkingsgebied. Voorbeelden van klasses op het 
hoogste niveau (ATC-1) zijn: 
Cl Spijsverteringsstelsel en metabolisme 
0 Bloed en bloedvormende organen 
Cl Cardiovasculair systeem 
ca Dermatologica 

Onder het laagste niveau (ATC-5) warden de geneesmiddelen met behulp van een GPK 
(Generiek Product Kade) verder opgesplitst op werkzame stof en toedieninghoeveelheid. 
Voorbeelden van GPK's zijn: 
Cl Norethisteron Tablet 5 mg. 
ca Oxazepam Tablet 10 mg. 
0 Diazepam lnjvlst 5 mg./ml. 

Onder de GPK classificatie vindt nog classificatie plaats op PKK (Product Koppel Kade). 
Artikelen met dezelfde PKK zijn onderling volkomen uitwisselbaar. Het enige verschil is de 
producent en soms de verpakkingshoeveelheid. 
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2.3 Organisatie 

De positie van OPG GH en de andere businessunits van OPG Groep N.V. is weergegeven in 
Bijlage 1. Tevens wordt elke businessunit toegelicht. Het organogram van OPG GH is 
weergegeven in Bijlage 2. 

De keten waarbinnen OPG GH opereert is 
weergegeven in figuur 2.3. OPG heeft als visie 
dat de keten in de toekomst steeds meer met 
elkaar zal gaan samenwerken om zo kosten te 
besparen. De laatste tien jaar is OPG druk 
geweest met het veranderen van de 
samenstelling van de groep. Fabrikanten werden 
verkocht en apotheken werden gekocht. Door het 
onderbrengen van de groothandel en apotheken 
binnen de groep wil OPG toe naar een positie als 
sturende partij in de keten. 

OPG GH biedt haar klanten een volgesorteerd 
assortiment van geneesmiddelen, medische 
hulpmiddelen en gezondheidsproducten. Het 
hoofdkantoor is gevestigd aan de Europalaan te 
Utrecht. Daarnaast zijn er twee distributiecentra, 
een in Oss en een in Staphorst. Momenteel is er 
oak nag een servicecentrum in Rotterdam, maar 
dat zal eind 2006 verdwijnen. 
OPG GH koopt haar artikelen in bij zowel 
producenten als tussenhandelaren. Deze 
artikelen warden verkocht aan apotheken 
(Mediveen en Zelfstandige Openbare Apotheken 

Figuur 2.3: Schematische weer gave 
farmaceutische keten 

(ZOA)), ziekenhuisapotheken en apotheekhoudende huisartsen. OPG Medico en OPG 
Distrimed zijn verkoopkantoren voor respectievelijk apotheekhoudende huisartsen en 
ziekenhuisapotheken. Zij hebben de logistieke activiteiten uitbesteed aan OPG GH 
OPG GH is goed voor een omzet van ongeveer € 1, 1 miljard. Het totale voorraadniveau ligt 
rand € 45 miljoen. 
De afstudeeropdracht vindt plaats binnen de afdeling Logistiek (Voorraadbeheer) met als 
bedrijfsbegeleider de Manager Voorraadbeheer, Marc Nelissen. Het organogram van de 
afdeling Logistiek is weergegeven in Bijlage 2. 
De hoofdtaken van Voorraadbeheer zijn gericht op het bepalen wat er wanneer met welke 
hoeveelheid aan goederen beschikbaar moet zijn in de distributiecentra en het 
servicecentrum en dit proces nauwlettend te controleren. De belangrijkste Key Performance 
Indicators (KPl 's) voor Voorraadbeheer zijn: de geleverde servicegraad, de voorraadwaarde 
en de incourantheid van de voorraad. Meer hierover is te vinden in hoofdstuk 3. Een laatste 
KPI van Voorraadbeheer is de stabiliteit in aanvoervolume naar de distributiecentra. 
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2.4 Procesbeschrijving 

In deze paragraaf worden de processen binnen OPG GH beschreven die van invloed zijn op 
het onderzoeksgebied van de afstudeeropdracht. 

2.4.1 Verkoop 

Het belangrijkste dat OPG kan bieden om klanten te binden I winnen is een hoge korting en 
een betrouwbare korte levertijd op de artikelen die de klant vraagt. Wat de klant bestelt, 
hangt samen met de vraag van de patient. De patient wordt weer be'invloed door het 
voorschrijfgedrag van de arts. Ongeveer 60% van de omzet van OPG komt van artikelen 
waar geen alternatieven voor zijn . Voor deze artikelen is beschikbaarheid het belangrijkst. 
Voor de overige 40% van de omzet heeft OPG een steeds sterkere invloed op wat de 
apotheek afneemt en wat de apotheek aan de patient verkoopt. De betreff ende artikelen 
hebben alternatieven die onderling uitwisselbaar zijn , omdat ze dezelfde werking hebben. 
Hoe OPG hierop inspeelt wordt beschreven in subparagraaf 2.4.3. 
De vraag van de apotheek komt dagelijks binnen bij OPG via Electronic Data Interchange 
(EDI) , fax, e-mail en telefoon. Customer Service bespreekt elke order met de klant . Hierbij 
kunnen vervangende artikelen worden aangeboden aan de klant en kan gemeld worden 
welke artikelen niet (direct) geleverd kunnen worden. Oat artikelen niet geleverd kunnen 
worden, kan komen doordat deze niet worden geleverd door OPG. De beslissing welke 
artikelen worden geleverd, valt onder Assortimentsbeheer. De activiteiten van 
Assortimentsbeheer worden besproken in subparagraaf 2.4.2. 

2.4.2 Assortimentsbeheer 

Assortimentsbeheer geeft uitvoering aan het assortimentsbeleid en is verantwoordelijk voor 
het beheer van het assortiment (in- en uitfaseren) . Aan de hand van het assortimentsbeleid 
kunnen beslissingen worden genomen op de volgende gebieden: 

ct Een artikel wordt wel I niet opgenomen in het assortiment 
" De levertijd en het serviceniveau dat OPG de klant biedt op een artikel 
(It Vraagverandering veroorzaakt door substituten 
(It Moment van introductie van een nieuw artikel 

Beslissingen van Assortimentsbeheer hangen samen met de afspraken die door de inkopers 
met de leveranciers worden gemaakt. Deze afspraken be'invloeden namelijk ook de 
beschikbaarheid van artikelen. Door Assortimentsbeheer worden de artikelen in acht 
categorieen opgedeeld. Deze artikelcategorieen (A tlm H) zijn beschreven in Bijlage 3. Door 
deze artikelcategorisatie bekend te maken aan de klant weet deze beter welke artikelen 
beschikbaar zijn binnen welke tijd. Van de circa 75.000 artikelen die bij OPG kunnen worden 
besteld worden er 18.000 op voorraad gehouden door OPG. Deze artikelen vormen 99,5% 
van de vraag van de klanten. 

2.4.3 Contractbeheer 

Via Contractbeheer speelt OPG in op het feit dat bepaalde artikelen onderling uitwisselbaar 
zijn. Voor deze artikelen heeft OPG een sterke onderhandelingspositie. Hier heeft OPG 
echter pas wat aan als de artikelen met de hoogste marge ook worden afgenomen door de 
klant. Via Contractbeheer worden afspraken gemaakt met apotheken over de artikelen welke 
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door de apotheek gevoerd zullen warden . Door middel van deze afspraken kan OPG de 
afname van bepaalde artikelen sturen. 
De afspraken warden vastgelegd in contracten die mandaten warden genoemd. Via deze 
mandaten kan de apotheek korting verdienen indien hij de artikelen afneemt die in het 
mandaat zijn opgenomen. Om deze korting I bonus te verdienen moet de apotheek een 
vooraf vastgelegd percentage van de omzet halen op artikelen binnen het mandaat 
(compliance). De mandaten warden berekend en beheerd in het Contract Beheer Systeem 
(CBS). 

2.4.4 Voorraadbeheer 

Voorraadbeheer is erop gericht de vraag zoals de klant die heeft oak daadwerkelijk te 
kunnen leveren. De door de klant gevraagde artikelen warden uit voorraad geleverd, waarbij 
het transport is uitbesteed aan DHL. Van belang is dat de voorraadniveaus in de beide 
distributiecentra zodanig warden bepaald dat aan de servicegraad die aan de klant wordt 
beloofd kan warden voldaan, zonder daarbij onnodig veel kosten te maken. 
Bij het voorraadbeheer wordt een eenvoudige B,Q systematiek toegepast waarmee de 
bestelhoeveelheid ( Q) en het bestelmoment (B) per artikel per distributiecentrum wordt 
berekend. B wordt berekend met: 

B = ss +(D · l) 

Met 
B = bestelmoment 
D = de gemiddelde vraag per dag 
I = /evertijd in dagen 
ss = de veiligheidsvoorraad (2) 

Waarbij 

SS = k99% . (j D . Ji 

Met 
ss = veiligheidsvoorraad 
k99% = k-waarde behorend bij de gestelde servicegraad van 99% = 2,325 
a D = standaarddeviatie van de vraag 
I = levertijd in dagen 

Q wordt berekend met de formule van Camp: 

Met 

Q=J2H · c 
p · l 

Q = bestelhoeveelheid 
H = de benodigde hoeveelheid per jaar 
c = bestelkosten 
p = groothandelinkoopprijs 
I = kosten van voorraadhouden als percentage van de inkoopprijs 
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Doel van de formule van Camp is een minimum te zoeken van de som van de bestelkosten 
en de voorraadkosten. 
De benaming (B,Q) systeem wordt zo door OPG zelf gebruikt. Als echter de terminologie van 
Silver et al. ( 1998) wordt gebruikt dan is de naam (R, s, Q) systeem van toepassing. Hierbij 
geldt s = B en R (review periode) = een dag. Er wordt namelijk maar een keer per dag 
bekeken of het bestelmoment is bereikt. Bij het bepalen van B moet eigenlijk rekening 
warden gehouden met vraag die optreedt tijdens R, dit wordt echter ondervangen door de 
gebruikte levertijd. De gebruikte levertijd is hoger dan de werkelijke levertijd. 
Op het moment dat het voorraadniveau de waarde B heeft bereikt wordt dezelfde dag een 
bestelling van grootte (of een veelvoud van) Q geplaatst bij de leverancier. Omdat 
Voorraadbeheer niet elke dag een bestelling mag plaatsen bij de leverancier, de levertijd van 
de leveranciers onbetrouwbaar is en niet goed bekend is bij de afdeling Voorraadbeheer, 
wordt gerekend met een levertijd van een week. 
Naast de beschreven formules (1 ) , (2) en (3) warden nog een aantal voorwaarden toegepast 
op de bestelbeslissingen. Deze voorwaarden warden beschreven in Bijlage 4. 
Het ERP-systeem JD Edwards controleert dagelijks welke artikelen bijbesteld moeten 
warden. De resultaten van deze controle warden door de planner gecontroleerd voordat ze 
daadwerkelijk warden besteld. Hierbij maakt de planner gebruik van plannercodes, welke zijn 
weergegeven in Bijlage 5. Artikelen met een plannercode ongelijk aan 5000 warden extra 
nauwkeurig beoordeeld om de bestelhoeveelheid te bepalen. Deze beoordeling gebeurt op 
eigen inzicht en op basis van de eigen verwachting van de toekomstige vraag. Hierbij moet 
de planner veel stappen doorlopen om de moeilijk beschikbare informatie te achterhalen. De 
bestellingen warden dagelijks bij de leverancier geplaatst via EDI, fax of e-mail. In de meeste 
gevallen kan een leverancier een bestelling, die v66r 11 .00 uur geplaatst is, leveren aan het 
distributiecentrum v66r 11 .00 uur de dag erna. 
Voor de meeste voorraadartikelen wordt eens per kwartaal Ben Q bepaald. Om een te hoge 
Q te voorkomen wordt de verwachte doorlooptijd berekend met behulp van een 
vraagvoorspelling . Uitleg van het voorspelproces is te vinden in hoofdstuk 3. 
Verder wordt bij het voorraadbeheer gebruik gemaakt van een dubbele ABC-classificat ie, op 
zowel omzet per artikel als op afzethoeveelheden. Bij het nemen van beslissingen wordt 
meer aandacht besteed aan AA artikelen dan aan CC artikelen. 

Hoewel binnen OPG de visie bestaat dat Supply Chain Management toegang biedt tot betere 
logistieke prestaties wordt er op dit moment nog geen gebruik van gemaakt. Point of Sales
data uit de apotheek en informatie over de voorraadhoogte binnen de apotheek warden nog 
niet gebruikt bij het voorraadbeheer binnen de groothandel wegens beperkingen van de ICT
infrastructuur. 
Een eerste stap in Supply Chain Management heeft vorm gekregen met de implementatie 
van Optistock. Deze Microsoft Access-applicatie berekent, voor de openbare apotheek die 
vaste klant is en een abonnement heeft op Optistock, voor elk artikel de optimale 
bestelhoeveelheid (Q) en het bestelmoment (B) op maandbasis. Hierbij wordt onder andere 
rekening gehouden met de opslagcapaciteit in de apotheek, maar ook wordt door een hoge 
instelling van Q het aantal bestellingen verlaagd dat door de apotheek wordt geplaatst. 
Hierdoor wordt de werklast voor het distributiecentrum van OPG minder. De resultaten uit 
Optistock warden nog op geen enkele manier gebruikt bij het voorraadbeheer van de 
groothandel. Eind 2006 heeft ongeveer 60% van de apotheken een Optistock-abonnement. 
Dit aantal neemt toe. 
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3 Onderzoeksopdracht en aanpak 

Dit hoofdstuk behandelt de formulering van de afstudeeropdracht. Op basis van de initiele 
probleemformulering van OPG zal via een aantal stappen tot een definitieve probleemstelling 
en opdracht gekomen warden. Eerst zal in paragraaf 3.1 het initiele probleem beschreven 
warden. In paragraaf 3.2 warden vervolgens de huidige prestaties van de afdeling 
Voorraadbeheer behandeld om aan te geven op welke gebieden verbeteringen gewenst zijn. 
In paragraaf 3.3 wordt het probleem vanuit verschillende invalshoeken belicht, onder andere 
om de relevantie van het probleem aan te geven. Paragraaf 3.4 behandelt de keuze van het 
probleemgebied. Het probleem wordt afgebakend en de afstudeeropdracht wordt 
geformuleerd. Tot slot wordt in paragraaf 3.5 het plan van aanpak beschreven. 

3.1 lnitiele probleemformulering 

In subparagraaf 2.4.4 is beknopt uitgelegd hoe het voorraadbeheer door OPG wordt 
uitgevoerd. Er wordt genoemd dat bij het controleren van de doorlooptijd van B en Q in 
aantal weken vraag, gebruik wordt gemaakt van de vraagvoorspelling (forecasting). Door B 
en Q te vergelijken met de vraagvoorspelling, kan warden berekend voor hoeveel weken er 
besteld wordt of voor hoeveel weken er voorraad ligt. 

Voorspelproces 
In het huidige voorspelproces wordt de vraag per artikel per distributiecentrum voorspeld. Dit 
gebeurt door de wekelijks geleverde hoeveelheid voor elk artikel per distributiecentrum te 
nemen als uitgangspunt. Deze geleverde hoeveelheden (vanaf week 40 van 2003) warden 
ingevoerd in het softwareprogramma ForecastPRO Unlimited. Dit programma kiest voor het 
vraagpatroon van elk artikel een voorspelmodel via bestfit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
alle gangbare voorspelmodellen. Vervolgens wordt het best passende voorspelmodel 
gebruikt om de vraagvoorspelling voor de komende 12 weken te maken. Aan het begin van 
elke week wordt dit voorspelproces opnieuw uitgevoerd om zo tot een nieuw berekende 
vraagvoorspelling te komen. Een uitgebreide beschrijving van ForecastPRO is te vinden in 
Bijlage 6. 

De uitkomsten van het voorspelproces warden gebruikt voor zaken als: 
0 Controle van de berekende B en Q; is de doorlooptijd van de voorraad niet te lang (in 

verband met houdbaarheid)? 
0 Analyse incourantheid van de voorraad. 
0 Voor hoeveel weken is er nog voorraad van artikelen die binnenkort een nieuwe 

verkoopprijs krijgen? 
ForecastPRO opereert volledig onafhankelijk van het dagelijks gebruikte ERP-systeem JD 
Edwards. De voorspellingen uit ForecastPRO warden niet gebruikt in de huidige 
voorraadplanningsstrategie, omdat de voorspellingen niet betrouwbaar zijn. De 
voorspelmodellen van ForecastPRO reageren vaak laat op een trendbreuk of voorspellen 
vraag voor artikelen die al meer dan een jaar niet verkocht zijn. Daarnaast bestaat er nog 
geen methode om via een eenvoudig proces de vraagvoorspellingen uit ForecastPRO te 
gebruiken voor de voorraadplanning. 

Het voorspelproces zoals hiervoor beschreven leidt niet tot een vraagvoorspelling die door 
de afdeling Voorraadbeheer als voldoende betrouwbaar wordt beschouwd. De uiteindelijk 
waargenomen vraag verschilt soms behoorlijk van de voorspelde vraag, wat leidt tot mindere 
prestaties van Voorraadbeheer. Onbetrouwbare voorspellingen resulteren in een verkeerd 
voorraadniveau, wat weer resulteert in een slechte servicegraad aan de klant, te hoge 

9 
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voorraadkosten en te hoge incourante voorraad. De oorzaak van onbetrouwbaarheid van de 
vraagvoorspelling wordt gezocht achter bepaalde factoren die de vraag zodanig be"invloeden 
dat de vraag moeilijk voorspelbaar wordt. Met deze factoren wordt bij het voorspellen van de 
vraag geen rekening gehouden. 

lndien betrouwbare vraagvoorspellingen beschikbaar zijn, wil de afdeling Voorraadbeheer 
deze gebruiken bij de voorraadplanningsstrategie. Aan de hand van de vraagvoorspelling 
kunnen de veiligheidsvoorraad, het bestelmoment en de bestelhoeveelheid worden 
berekend. 

Gebaseerd op wat in deze paragraaf is vermeld, formuleerde de Manager Voorraadbeheer 
het probleem zo: 

Door het ontbreken van een forecast- en planningsstrategie, gebaseerd op significante 
factoren - en middelen om deze forecasting en planning procesmatig optimaal uit te 
voeren - is de service naar klanten te weinig geborgd en zijn de voorraadkosten hoger 
dan noodzakelijk. 

Als initiele opdracht is het volgende overeengekomen: 

Het definieren van een gedifferentieerde forecaststrategie (primair) of I en een 
voorraadplanningsstrategie (secundair) op basis van de belangrijkste vraag- en 
artikelkarakteristieken. 

3.2 Prestaties voorraadbeheer 

De prestaties van Voorraadbeheer worden gemeten aan de hand van drie Key Performance 
Indicators (KPl's) , te weten : waarde van de voorraad, servicegraad naar de klant, incourante 
voorraad. 

Waarde van de voorraad 
De waarde van de voorraad wordt dagelijks berekend door te kijken welke artikelen er op het 
eind van de dag op voorraad liggen en wat de waarde (groothandel inkoopprijs (GIP)) is van 
die artikelen . Het voorraadverloop van week 26 van 2005 tot week 7 van 2006 is 
weergegeven in figuur 3.1. 
0 Rond de jaarwisseling is een toename van de waarde van de voorraad waarneembaar. 

Deze toename valt te verklaren als een extra buffervoorraad in verband met de vakantie 
van sommige leveranciers die daardoor in deze periode niet konden leveren. 

0 Het voorraadniveau in Oss is hoger dan in Staphorst, omdat de vraag in Oss ook hoger 
ligt; de voorraad is gerelateerd aan de vraag. 

0 De voorraadafname in week 40 kan worden verklaard door het anticiperen op de Wet 
geneesmiddelenprijzen (WGP). Doordat bepaalde artikelen door de WGP 
hergewaardeerd zullen worden, wordt het voorraadniveau voor deze artikelen v66r de 
herwaardering zo laag mogelijk gehouden. 

0 De afname in week 35 kan worden verklaard door de herberekening van de parameters 
B en Q. Hierbij werden de nieuwe waarden van B en Q, die lager uitvielen dan de oude 
waarden, eerder in gebruik genomen dan de nieuwe waarden die hoger uitvielen om een 
piek in de werklast bij Goederenontvangst in het distributiecentrum te voorkomen. 

10 
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Figuur 3.1 : Voorraadwaarde per locatie per week tegen omzet per week en omloopsnelheid van de voorraad 

Wanneer wordt gekeken naar de omloopsnelheid van de voorraad (voorraadwaarde in GIP 
gedeeld door omzet in verkoopprijs (AIP)) is een licht dalende trend waarneembaar. De 
duidelijkste verandering in de omloopsnelheid is waarneembaar in week 52 van 2005 en 
week 1 van 2006. De omzet was in deze weken erg laag terwijl het voorraadniveau hoger 
dan normaal lag. 
De gemiddelde omloopsnelheid van de voorraad is ongeveer 2,8 weken . Het is lastig deze 
waarde te vergelijken met de concurrentie, omdat alleen gedateerde informatie over de 
concurrentie beschikbaar is. Uit de jaarverslagen zijn de volgende omloopsnelheden 
berekend: 

Voor lnterpharm (Alliance UniChem) per 31 december 2004: 

voorraad = 58.317.000 _52 =3,0(weken) 
omzet 997.801.000 

Voor Brocacef per 31 januari 2004: 

voorraad = 45.051.000 . 52 = 3,3(weken) 
omzet 706.603.000 

Er van uitgaande dat de concurrentie een zelfde neergaande trend in de omloopsnelheid kan 
realiseren als OPG valt te concluderen, dat de omloopsnelheid van de voorraad van OPG 
vergelijkbaar is met die van de concurrentie. 

Servicegraad 
Dagelijks wordt de servicegraad berekend per vestiging: Staphorst, Oss en Rotterdam. Het 
aantal bestelregels dat geleverd wordt, wordt gedeeld door het aantal bestelregels dat 
geleverd zou moeten warden. NVA (niet-voorraad) bestellingen warden in deze berekening 
niet meegenomen, omdat die niet direct geleverd hoeven te warden, maar eerst warden 
besteld bij de leverancier. De formule voor de (ongecorrigeerde) servicegraad ziet er als 
volgt uit: 

S . d (totaal _re gels )-(regels _ NVA)-(regels _backorder) 
ervrcegraa = (totaal _ regels )-(regels _ NVA) (

4
) 
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De servicegraad van week 5 van 2005 tot week 7 van 2006 is weergegeven in figuur 3.2. 
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Figuur 3.2: Ongecorrigeerde servicegraad per vestiging per week 

De lagere servicegraad in week 40 wordt verklaard door de invloed van de WGP (zie 
paragraaf 2.1 ). De lagere servicegraad rond de jaarwisseling is het gevolg van de kerst
inlading van de consumenten (patienten) wat leidde tot een 1 O a 20% omzettoename. 
Daarnaast is de kerstsluiting van de leveranciers ook van invloed. 

Er wordt ook bijgehouden hoe backorders ontstaan en wat de oorzaak is. Hoe vaak 
verschillende oorzaken voor komen, valt te zien in figuur 3.3. De genoemde percentages zijn 
gebaseerd op metingen op 
dagen in 2006 met een lage 
servicegraad. 

Uit figuur 3.3 kan worden 
geconcludeerd dat 
naleveringen (te laat leveren) 
van de leverancier de 
belangrijkste oorzaak is van 
gemiste service. Dit houdt in 
dat de leverancier later levert 
dan mag worden aangenomen. 
Dit wordt weer veroorzaakt 
door bijvoorbeeld 
grondstofproblemen bij de 
leverancier. 
Het gebeurt ook dat service 

Buiten 
voorraad 

35% 

11% 

Gemiste servicegraad 

Naleveringen 
leverancier 

• Naleveringen 
leverancier 

D Gequoteerd 

a Buiten voorraad 

Figuur 3.3: Oorzaken gemiste service 

wordt gemist op gequoteerde artikelen. Deze artikelen mogen slechts beperkt worden 
verkocht. Gemiste service kan hier alleen voorkomen worden wanneer meer mag worden 
afgenomen van de leverancier. Het maken van dergelijke afspraken valt onder de 
verantwoordelijkheid van de afdeling lnkoop. 
Een derde oorzaak van gemiste service is het buiten voorraad zijn van een bepaald artikel. 
Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Voorraadbeheer. Voorraadbeheer 
moet zorgen dat voldoende op voorraad ligt, zodat aan de vraag kan worden voldaan. 
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(Risico) lncourante voorraad en afschrijvingen 
lncourante voorraad is voorraad die niet meer verkocht kan worden. Mogelijke oorzaken van 
incourantheid zijn een te korte vervaldatum, of een beeindigde registratie van het artikel 
waardoor het niet meer verkocht kan worden . Er wordt een risico berekend van voorraad die 
incourant kan worden. Een voorbeeld hiervan is een voorraad die voldoende is voor 
meerdere jaren vraag. Van deze voorraad wordt al een deel als incourant beschouwd. Zodra 
artikelen daadwerkelijk niet meer verkocht mogen worden, worden ze afgeschreven. De 
totale afschrijving op voorraad per vestiging van januari 2005 tot januari 2006 is 
weergegeven in figuur 3.4. 

De piek in mei 2005 in de afschrijving van Staphorst wordt veroorzaakt door de slu iting van 
het servicecentrum in Amsterdam. De totale afschrijvingen over 2005 waren € 2, 1 miljoen, 
over 2006 zullen de afschrijvingen ongeveer € 900.000 zijn. Voor 2007 wordt € 600.000 als 
norm genomen voor de totale afschrijving. 

Afschrijving 

10 11 12 

maandnr 

Figuur 3.4: Afschrijving voorraad per vestiging per maand in euro 

3.3 Verschillende invalshoeken van het probleem 

Het voorspellen van de vraag kan accuraat gebeuren wanneer een combinatie van zowel 
reactief als proactief voorspellen gebruikt wordt. Bij reactief voorspellen kan gebruik worden 
gemaakt van de informatie over vraag uit het verleden. Aan de hand hiervan kan via 
statistische modellen de toekomstige vraag voorspeld worden. 
Proactief voorspellen gebeurt op basis van informatie over toekomstige veranderingen in de 
vraag van de markt. Voorbeelden hiervan zijn het wegvallen van een klant, of de vervanging 
van ·een bepaald artikel (A) door een ander artikel (B). Om proactief te kunnen voorspellen is 
het echter van belang om goed reactief voorspellend vermogen te bezitten. Door de vraag 
van een wegvallende klant uit je vraaghistorie te verwijderen, kan via reactief voorspellen 
toch een betrouwbare voorspelling worden gedaan. Hetzelfde geldt voor de vraag van het 
vervangen artikel (A) die gaat veranderen in vraag naar het andere artikel (B) . 
Een logische eerste stap is daarom om eerst tot goede reactieve voorspellingen te komen . 
Goede reactieve voorspellingen vormen de basis voor goede proactieve voorspellingen . 
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In subparagraaf 2.4.4 is reeds aangehaald dat Supply Chain Management een belangrijkere 
rol binnen OPG gaat spelen. Dit heeft vorm gekregen door de start van een Demand 
Managementproject. De uitkomst van dit project is een te implementeren softwarepakket 
(make or buy) dat op basis van zowel reactieve als proactieve informatie goede 
vraagvoorspellingen kan doen. Proactieve informatie komt hierbij uit de afdelingen lnkoop, 
Marketing, Assortimentsbeheer en Contractbeheer. Reactieve informatie wordt gewonnen uit 
de klantorders die worden vastgelegd in het ERP-systeem JD Edwards. Op basis van 
vraagvoorspellingen uit Demand Management kan Voorraadbeheer beslissingen nemen met 
betrekking tot de voorraadplanning. 
Gebruik van reactieve informatie, leidend tot goede voorspellingen, vormt de basis van 
Demand Management. De focus van het afstudeerproject zal liggen op het goed kunnen 
voorspellen met behulp van reactieve informatie. Hierbij zal per artikel(groep) het 
vraagproces worden geanalyseerd en het meest geschikte statistische model gekozen 
worden. Verder zal met behulp van betrouwbaarheidsintervallen worden gezocht naar 
significant hoge of lage vraaghoeveelheden als een indicatie van trendbreuk. lndien 
trendbreuk in het vraagproces is gesignaleerd zal de oorzaak achterhaald moeten worden, 
door het systeem of door de planner. 
De uitkomsten van het afstudeerproject zijn van belang voor OPG bij het goed kunnen 
ontwikkelen van het te implementeren softwarepakket voor Demand Management. 
Bij het Demand Managementproject van OPG zijn managers betrokken uit de disciplines 
Voorraadbeheer, Assortimentsbeheer, Logistiek in de Apotheek en Contractbeheer en 
tevens is de hulp van externe consultants ingeroepen. Verder is de Directeur Logistiek nauw 
betrokken bij het project. Dit wijst op een breed draagvlak voor het project binnen de 
organisatie. 

3.4 Onderzoeksopdracht 

In deze paragraaf zal de onderzoeksopdracht eerst worden afgebakend aan de hand van het 
probleemkluwen. Vervolgens worden de definitieve probleemstelling en opdrachtformulering 
gegeven. 

3.4.1 Atbakening van het probleemgebied 

Aan de hand van het 
probleemkluwen (Bijlage 7) 
kan de afbakening van het 
probleem verantwoord wor
den. Het belangrijkste deel 
van het probleemkluwen is 
weergegeven in figuur 3.5. 
De gevonden oorzaken van 
het niet behalen van de 
gewenste voorraadbeheer
prestaties zijn: 
0 Te laat leveren door 

leverancier 
0 Te veel onbekend over 

toekomstige vraag 

De eerste oorzaak van 
slechtere prestaties van 
Voorraadbeheer te laat 

13. Te onbe-
trouwbare 

voorspelling 
op basis van 
vraaghistorie 

14 

9. Te slecht 
gebruik van 

kennis 
ontwikkeling 

artike:len 

Figuur 3.5: Hoofdpunten probleemkluwen 



Afstudeerrapport - OPG Groothandel B. V. TU/e 
leveren door de leverancier - valt niet onder de verantwoordelijkheid van de afdeling 
Voorraadbeheer. Daarom zal hier niet verder naar gekeken warden. 
De tweede oorzaak zal wel verder bekeken warden. Zoals al vermeld in 3 .3 gaat de voorkeur 
van Voorraadbeheer uit naar een situatie waar eerst de betrouwbaarheid van de voorspelling 
op basis van vraaghistorie (13, lichtblauwe vakjes) voldoende is, voordat gebruik wordt 
gemaakt van proactieve vraaginformatie (9, lichtgele vakjes) . Het vakje dat centraal staat in 
het onderzoek is dus "te onbetrouwbare voorspelling op basis van vraaghistorie" (13) . 
De vraag naar voorraadartikelen moet warden voorspeld. Voor niet-voorraadartikelen is een 
vraagvoorspelling niet nodig voor Voorraadbeheer, omdat een niet-voorraadartikel pas 
besteld wordt bij de leverancier als er een vraag van de klant naar dat artikel binnenkomt. 
De aspecten die buiten het blikveld van het onderzoek vallen zijn dus: 
(iJ Leverprestaties leveranciers 
<i» Gebruik maken van proactieve vraaginformatie 
<i» Vraagvoorspelling van niet-voorraadartikelen 

3.4.2 Definitieve probleemformulering 

In 3.4.1 is reeds het probleemgebied aangegeven dat centraal zal staan in het onderzoek: "te 
onbetrouwbare voorspelling op basis van vraaghistorie". Door dit symptoom concreter te 
beschrijven kan het definitieve probleem als volgt geformuleerd warden : 

De afdeling Voorraadbeheer is niet in staat om via een eenvoudig proces de toekomstige 
vraag goed te voorspellen gebaseerd op de vraaghistorie. 

3.4.3 Formulering van de onderzoeksopdracht 

De afdeling Voorraadbeheer heeft dus behoefte aan een betrouwbare vraagvoorspelling die 
kan warden gedaan via een eenvoudig proces. Een vraagvoorspelling op weekniveau is 
nauwkeurig genoeg , omdat bij het berekenen van het bestelmoment oak rekening wordt 
gehouden met een levertijd van een week (zie subparagraaf 2.4.4). lndien op een later 
moment behoefte blijkt te zijn aan een vraagvoorspell ing op dagniveau kan de weekvraag 
verdeeld warden over de vijf werkdagen. Hierbij moet rekening warden gehouden met het feit 
dat de dagvraag op maandag en dinsdag hoger is dan op de rest van de dagen. 
Een vraagvoorspelling voor de komende 26 weken (half jaar) is gevraagd, omdat de 
maximale doorlooptijd van de voorraad (voor de lang houdbare artikelen) is gesteld op een 
half jaar: 

26 

B+Q:s;EF; (5) 
i=I 

Met 
B = bestelmoment 
Q = bestelhoeveelheid 
F; = de vraagvoorspelling voor i weken vooruit 
i = weeknummer - weeknummer huidige week 

Voor Voorraadbeheer is het belangrijk dat de voorspelling voor de eerst komende week 
nauwkeurig is. Deze is van belang voor de bepaling van het bestelmoment (B) en de 
veiligheidsvoorraad (ss) . Voor de voorspellingen van de overige weken mag de 
nauwkeurigheid iets minder zijn. Deze voorspellingen warden gebruikt bij het bepalen van de 
bestelhoeveelheid (Q), waarbij een lagere nauwkeurigheid minder zwaar doorweegt. 
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Alleen voor voorraadartikelen is een vraagvoorspelling gevraagd (zie 3.4.1 ). Voor de niet
voorrraadartikelen wordt er van uitgegaan dat de vraag O is. De niet-voorrraadartikelen 
worden pas besteld na een opgetreden vraag van de klant. 
Er is behoefte aan een vraagvoorspelling per distributiecentrum, omdat de vraag voor het 
ene distributiecentrum verschilt van de vraag in het andere distributiecentrum. De vraag van 
klanten van het servicecentrum te Rotterdam wordt opgeteld bij de vraag van klanten van het 
distributiecentrum in Oss. Dit is vanwege de op handen zijnde sluit ing van het 
servicecentrum te Rotterdam , waarna de klanten van het servicecentrum vanuit Oss 
beleverd zullen worden. 

Rekening houdend met wat hiervoor is gezegd over de behoefte van de afdeling 
Voorraadbeheer, is het doel van het onderzoek als volgt geformuleerd: 

Het realiseren van een betrouwbare vraagvoorspelling per week, voor de komende 26 
weken, voor alle voorraadartikelen, per distributiecentrum, via een eenvoudig proces, op 
basis van de vraaghistorie. 

3.5 Plan van aanpak 

Om de onderzoeksopdracht te structureren is 
de opdracht opgesplitst in een aantal fases. 
Hierbij is de wetenschappelijke 
voorspelmethode van Delurgio (1997) als 
uitgangspunt genomen. Deze methode komt 
grotendeels overeen met figuur 3.6. Het plan 
van aanpak beschrijft hoe wordt gewerkt van 
de probleemformulering tot uitvoering van de 
onderzoeksopdracht. Het plan van aanpak is 
schematisch weergegeven in figuur 3.6. Bij 
elke fase van het plan van aanpak is 
aangegeven welk hoofdstuk I paragraaf de 
betreffende fase behandelt. 

1. De probleemformulering 
onderzoeksopdracht 
gepresenteerd in paragraaf 3.4. 

en 
zijn 

2. Na het formuleren van het probleem 
zal worden begonnen met het 
verzamelen van data die het probleem 
kwantitatief representeren. Hierbij is 
het van belang goed te beseffen hoe 
compleet de data is; welke zaken zijn 
wel en welke niet meegenomen in de 
data. Het verzamelen van de data is 
beschreven in paragraaf 4.1. 

(1) De afdeling Voorraadbeheer is niet in staat om 
via een eenvoudig proces de toekomstige vraag 
goed te voorspellen gebaseerd op de vraaghistorie. 

3.4.2 

(2) Data verzamelen. 
4.1 

(3)Hypotheses opstellen/testen 
4.2 

(4) Ontwerp voorspelsysteem. 
5 

(5) Voorspelsysteem testen. 
6 

(6) Conclusies I aanbevelingen 
7 

(7) Een betrouwbare vraagvoorspelling per week, 
voor de komende 26 weken, voor alle voorraad
artikelen, per DC, via een eenvoudig proces. 

3.4.3 

Figuur 3.6: Plan van aanpak 

3. Vervolgens zullen hypotheses worden opgesteld met betrekking tot factoren die 
invloed hebben op de vraag. Hierbij wordt de vraag gesteld: Wat maakt het 
voorspellen van de vraag zo moeilijk? De geformuleerde hypotheses zijn te vinden in 
paragraaf 4.2. Tevens is de toetsing van de hypotheses toegelicht in deze paragraaf. 
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4. In hoofdstuk 5 zullen oplossingsrichtingen warden genoemd voor het geformuleerde 

probleem, waarbij rekening wordt gehouden met de factoren die de vraag van de 
klant be"invloeden. 

5. In hoofdstuk 6 warden de oplossingsrichtingen vergeleken op hun 
voorspelnauwkeurigheid . Hierbij is gebruik gemaakt van een selectie van artikelen. 

6. Ten slotte warden in hoofdstuk 7 conclusies en aanbevelingen gepresenteerd. 
7. Uiteindelijk moet het doorlopen van alle stappen leiden tot het bereiken van het 

onderzoeksdoel : de afdeling Voorraadbeheer kan voortaan via een eenvoudig proces 
een betrouwbare vraagvoorspelling per week doen, voor de komende 26 weken, voor 
alle voorraadartikelen, per distributiecentrum . 
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4 Analyse van de vraag van de klant 

In dit hoofdstuk wordt de analyse beschreven die is uitgevoerd om de vraag van de klant 
goed te kunnen begrijpen en modelleren. Er wordt in paragraaf 4.1 begonnen met het geven 
van een definitie van de klantvraag. T evens wordt toegelicht welke vraagdata daadwerkelijk 
gebruikt zullen warden. In paragraaf 4.2 wordt met behulp van een model een set van 
hypotheses geformuleerd en getoetst, waarin alle vermoedens van factoren die de vraag 
be"invloeden zijn opgenomen. Paragraaf 4.3 bevat enkele voorbeelden van de uitgevoerde 
toetsen. Ten slotte warden in paragraaf 4.4 nag enkele resultaten kart samengevat. 

4.1 Verzamelen van de vraaghistorie 

Bij het verzamelen van vraaghistorische gegevens is het belangrijk de juiste gegevens te 
verzamelen. De vraag kan op verschillende manieren gemeten warden. In het huidige 
voorspelproces met gebruik van ForecastPRO wordt gebruik gemaakt van de geleverde 
hoeveelheid van elk artikel per regio per week. De gegevens vanaf week 40 van het jaar 
2003 warden hiervoor 
gebruikt. Wat bij deze 
methode voor een verkeerd 
beeld zorgt, is het optreden 
van pieken bij artikelen die 
in backorder hebben 
gestaan. Wecker (1978) 
beschrijft meer in detail 
waarom de uiteindelijk (2) Automatisch 

geleverde hoeveelheid niet vervangen / 

direct bruikbaar is als vervallen 

indicatie van de 
opgetreden vraag. Hoe de 
juiste vraaghistorische 
gegevens zijn verzameld 

(3) Na bespreken 
vervangen I vervallen I 

toegevoegd 

(3) Bestelling 

wordt in deze paragraaf Figuur 4.1: Behandeling vraag klant 
beschreven. 
Figuur 4.1 geeft de wijze van orderverwerking binnen OPG weer. Aan de hand van figuur 4.1 
wordt uitgelegd hoe de vraaggegevens het best verzameld kunnen warden. 

Te gebruiken data 
1 OPG belooft aan de klanten een directe levering van voorraadartikelen. Alie 

bestellingen van voorraadartikelen die binnen komen, dienen vanuit voorraad 
leverbaar te zijn. Daarom moet er gekeken warden naar de vraag zoals de klant 
die bij OPG bekend maakt (Jain, 1996). Deze vraag valt op te maken uit de door 
de klant geplaatste oorspronkelijke order. 

2 In deze orders zitten echter oak tauten, bijvoorbeeld artikelen die nag in bestell ing 
stonden die nogmaals besteld warden, dubbele orders, of het bestellen van een 
artikel dat niet meer verkocht mag warden. Via automatische orderverwerking 
warden dergelijke gevallen opgespoord en soms aangepast door automatische 
substitutie. Het resultaat is de order na automatische orderverwerking. 

3 De automatische orderverwerking geeft oak bespreekregels aan die door 
Customer Service met de klant besproken warden. Deze bespreekregels 
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resulteren soms ook in substitutie en in sommige gevallen warden door de klant 
nog extra regels aan de order toegevoegd. Verder kan het voor komen dat 
bestelregels van artikelen in backorder komen te vervallen zonder substitutie 
(voorbeeld van gemiste vraag). 
Daarnaast zijn er ook klanten die een complete order telefonisch doorgeven 
waarbij elke regel apart wordt besproken. In dergelijke gevallen is niet te 
achterhalen of de ingevoerde order op bepaalde punten afwijkt van wat de klant 
eigenlijk wilde bestellen. Na het bespreken van de order met de klant blijft staan 
de order na handmatige orderverwerking. 

Al deze wijzigingen in de oorspronkelijke vraag van de klant maken het lastig te achterhalen 
welke wijzigingen nu wel en niet gewenst zijn door de klant. Eerder onderzoek naar gemiste 
vraag bij OPG heeft ook niet tot resultaat geleid. Een goede definitie van gemiste vraag 
bleek niet te vinden en daardoor was meten ook niet mogelijk. Bij het verzamelen van de 
vraaghistorie voor deze afstudeeropdracht is op hetzelfde probleem gestuit. Daarom moet 
warden gekozen voor een vraaghistorie die goed te achterhalen is, maar ook een zo 
nauwkeurig mogelijk beeld van de werkelijkheid biedt. Welke data uiteindelijk gebruikt 
warden is in de volgende alinea beschreven. 

Gebruikte data 
Uiteindelijk is gekozen om de vraag te gebruiken die blijft staan na de handmatige 
orderverwerking. Belangrijkste argument hierbij is dat het niet te achterhalen valt welke 
vervangingen en vervallen regels uit de oorspronkelijke orders gewenst en ongewenst zijn. 

4 Voor de retouren is een aparte correctie op de vraag toegepast. Abusievelijke 
bestellingen die retour warden gezonden hebben een aparte retourcode. Deze 
retouren warden afgetrokken van de vraag op basis van de oorspronkelijke 
vraagdatum. Retouren met een andere redenvermelding dan "abusievelijk 
besteld" - maar bijvoorbeeld "breuk" of "recall leverancier" warden niet 
afgetrokken van de oorspronkelijke vraag. Dit komt doordat de klant deze 
artikelen noodgedwongen terug moet zenden, maar wel nodig had op de 
oorspronkelijke vraagdatum. Na een dergelijke retour wordt door de klant bijna 
altijd direct een artikel besteld ter vervanging. Deze vervangende bestelling komt 
dus voort uit een noodgedwongen retour en wordt daarom niet meegerekend als 
vraag. 

Te gebruiken datahoeveelheid 
Uit de database van OPG zijn de ordergegevens vanaf 1996 op te vragen. Hoe meer data 
warden gebruikt hoe betrouwbaarder voorspeld kan warden (mits de historische data een 
goede indicatie vormt voor de toekomst). Alie ordergegevens verzamelen vanaf 1996 leidt 
echter tot een te grote hoeveelheid data. Rekenen met deze hoeveelheid data neemt te veel 
tijd in beslag. Om goed een seizoenspatroon te kunnen herkennen is minstens twee jaar 
data nodig. Er is gekozen om data te gebruiken vanaf begin 2002. Met deze hoeveelheid 
data valt goed te rekenen, kunnen seizoenspatronen goed warden herkend, en met deze 
hoeveelheid data is ForecastPRO eenvoudig te gebruiken. 
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4.2 Hypotheses opstellen en toetsen 

TU/e 

Seizoensinvloed 
WGP 

Acties I 

In deze paragraaf zullen 
hypotheses warden opge
steld met betrekking tot 
factoren die het vraagpatroon 
be"invloeden. Om gestructu
reerd tot hypotheses te 
komen is een model (figuur 
4.2) ontworpen waarin de 
samenhang tussen factoren 
die van invloed zijn op het 
vraagpatroon wordt weerge
geven. Per relatie tussen de 
factoren is gezocht naar 
onderlinge verbanden die 
fluctuaties in het vraagpa
troon zouden kunnen 
verklaren. Het zoeken naar 
deze onderlinge verbanden 
is gedaan in samenwerking 
met een drietal betrokkenen 
binnen OPG. De drie 

Figuur 4.2: Model voor de analyse van het vraagpatroon 

betrokkenen hebben verschillende achtergronden: lnkoop, Voorraadbeheer en Ketenlogistiek 
(samenwerking met de apotheek). De mogelijke onderlinge verbanden zijn omgezet in 
hypotheses die in deze paragraaf warden toegelicht en in paragraaf 4.3 warden getoetst. 

Figuur 4.2 is gebaseerd op een zin die centraal staat bij het registreren van de vraag van een 
klant (Hughes, 1982): 

Op een bepaalde tijd bestelt een bepaalde klant van een bepaald artikel een bepaalde 
hoeveelheid. 

Afhankelijk van de locatie van de klant komt de bestelling in Regio Noord dan wel Regio Zuid 
terecht. De invloed van de omgevingsfactoren wordt niet meegerekend, omdat de 
complexiteit van de vraagvoorspelling daardoor te hoog zou warden. Zo bestaan er 
bijvoorbeeld per artikel verschillende concurrenten. Het is onbegonnen werk om voor elk 
artikel de invloed van de concurrentie te gebruiken als factor in de vraagvoorspelling. WGP, 
opgelegd door de overheid, vormt een uitzondering, omdat de WGP eenvoudig te meten is 
en de invloed op de vraag vrij zeker aanwezig is. 

Onder elke hypothese is in een kader de uitkomst van de toets beschreven. Hierbij is 
gewerkt met een 95% betrouwbaarheid. De uitwerkingen van de toetsen zijn opgenomen in 
Bijlage 8. 
Bij het toetsen van sommige hypotheses is gebruik gemaakt van een steekproef. Er is 
gebruik gemaakt van steekproeven als de beschikbare data niet geschikt waren voor 
statistische toetsing of als statistische toetsing te complex is. Voor bepaalde steekproeven is 
aan betrokkenen om voorbeelden van artikelen gevraagd om een hypothese te toetsen. 
Deze personen noemen vaak een voorbeeld van een artikel waarvan zij denken dat de 
hypothese oak geldt. Dit maakt de toetsing van de hypotheses in deze gevallen minder 
betrouwbaar. 
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4.2.1 Relatie Klant - Hoeveelheid 

Er bestaat een sterk vermoeden dat de vraag op een bepaald moment afhankelijk is van het 
aantal (vaste) klanten dat OPG op dat moment heeft. Apotheken lopen in omvang niet enorm 
uiteen. Daarom zou de vraag van apotheken lineair moeten toe-/afnemen met het aantal 
apotheken dat klant is. Hetzelfde zou moeten gelden voor apotheekhoudende huisartsen, 
waarvan de omvang ook niet zozeer uiteen loopt. 

Hypothese 1: De totale vraag van apotheken over een bepaalde periode is lineair 
afhankelijk van het aantal apotheken dat klant is in die periode. 

Om deze hypothese te toetsen is per kwartaal, vanaf 1996, de afzet (in verpakkingen) 
vergeleken met het aantal apotheken dat in dat kwartaal vaste klant is. Hierbij is er van 
uitgegaan dat een apotheek die vaste klant is minstens 15.000 verpakkingen per 
kwartaal afneemt. Er blijkt een significant verband te bestaan tussen het aantal vaste 
klanten en de afzet per kwartaal. 

De vraag van apotheken in een bepaald kwartaal is lineair afhankelijk van het aantal 11 
apotheken dat klant is in dat kwartaal I 

-- ---
Hypothese 2: De totale vraag van apotheekhoudende huisartsen over een bepaalde periode 
is lineair afhankelijk van het aantal apotheekhoudende huisartsen dat klant is in die periode. 

Onder de aanname dat een apotheekhoudende huisarts vaste klant is bij een afname 
van minstens 5.000 verpakkingen per kwartaal is deze hypothese getoetst. Ook hier 
blijkt een significant verband te bestaan tussen het aantal vaste klanten en de afzet per 
kwartaal. 

De vraag van apotheekhoudende huisartsen in een bepaald kwartaal is lineair 
afhankelijk van het aantal apotheekhoudende huisartsen dat klant is in dat kwartaal 

I._,,_ -
Hoewel de omvang van de ziekenhuisapotheken sterk uiteen loopt is er waarschijnlijk wel 
een verband tussen de vraag van de ziekenhuisapotheken en het aantal 
ziekenhuisapotheken dat klant is. 
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Hypothese 3: De totale vraag van ziekenhuisapotheken over een bepaalde periode is lineair 
afhankelijk van het aantal ziekenhuisapotheken dat klant is in die periode. 

Deze hypothese is getoetst voor ziekenhuisapotheken met een vraag per kwartaal die 
groter is dan 5.000 verpakkingen. Hier blijkt ook een significant verband te bestaan 
tussen het aantal vaste klanten en de afzet per kwartaal. Wat op valt uit het gevonden 
verband is dat de vraag bij O klanten groter dan 0 is. Dit is niet logisch, er kan niet vanuit 
worden gegaan dat de vraag lineair afhankelijk is van het aantal ziekenhuisapotheken 
dat vaste klant is. Het feit dat de verwachte vraag bij 0 klanten groter is dan 0 wordt 
waarschijnlijk veroorzaakt door de uiteenlopende vraaghoeveelheid per klant. Als de 
grote klanten altijd vaste klant zijn gebleven en de toe- of afname van het aantal klanten 
slechts kleine klanten betreft, zal de trend in de regressiegrafiek niet stijl genoeg zijn om 
het punt (0,0) te snijden. 

Het aantal ziekenhuisapotheken dat klant is in een bepaald kwartaal beinvloedt de • 
totale vraag van ziekenhuisapotheken in dat kwartaal. Bij een toename van het aantal 
klanten zal de vraag ook toenemen. Dit verband is niet lineair. 

·--

4.2.2 Relatie Tijd - Hoeveelheid 

Meerdere bronnen (o.a. SFK, 2005a) spreken van een groeiende geneesmiddelenmarkt. Dit 
zou in de afzet zichtbaar moeten zijn in de vorm van een stijgende trend. 

Hypothese 4: De trend in de vraag per klant per kwartaal is niet nu/, maar positief. 

gemiddelde afzet per klant per kwartaal 
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kwartaal 

Figuur 4.4: Gemiddelde afzet per klant per kwartaal 
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Om deze hypothese te toetsen is eerst de totale vraag per klantgroep per kwartaal 
gedeeld door het aantal vaste klanten in dat kwartaal. Dit zou een goed beeld moeten 
schetsen van de verandering in de gemiddelde vraag per klant per kwartaal. Het resultaat 
is weergegeven in figuur 4.4. 

Als wordt gekeken naar de meeste recente trend voor de verschillende klantgroepen, 
blijkt vanaf het tweede kwartaal van 2003 alleen voor Distrimedklanten (ziekenhuis
apotheken) een significant stijgende trend waarneembaar. 
Mogelijke redenen voor het feit dat de verwachte stijgende trend in de vraag per 
openbare apotheek I apotheekhoudende huisarts niet wordt bevestigd over de laatste 12 
kwartalen zijn: 
" Afname van afzet in bepaalde artikelgroepen, te weten : 

O Voedingsproducten Medisch 
o Fysiotherapie I Homeopathie 
0 lncontinentie absorberend 
O lncontinentie afvoerend 
O Verbandm iddelen 
De afname van afzet binnen deze groepen wordt veroorzaakt door specialisatie van 
andere businessunits binnen OPG Groep N.V. die de verkoop van deze 
artikelgroepen overnemen. 

ti Toename van het aantal openbare apotheken. Het aantal openbare apotheken in 
Nederland neemt jaarlijks toe. Zo zijn er in 2005 52 apotheken bij gekomen en is het 
totaal nu 1784 (SFK, 2006). Door deze toename in het aantal apotheken wordt het 
aantal patienten per apotheek minder. Dit zou het effect van toenemend 
geneesmiddelgebruik van de patient op kunnen heffen. 

" Vergroting van de verpakkingshoeveelheid. Er wordt gekeken naar het aantal 
afgezette verpakkingen per kwartaal. lndien de verpakkingshoeveelheid is 
toegenomen voor de meeste I belangrijkste artikelen kan dit voor een vertekend 
beeld zorgen bij de analyse van de trend in de afzet per klant per kwartaal. 

ct Groei van de geneesmiddelenmarkt is niet sterk genoeg. lndien de groei van de 
geneesmiddelenmarkt niet genoeg afwijkt van groei gelijk aan 0, wordt een stijgende 
trend minder snel bevestigd. Dit geldt zeker in geval van een kleiner aantal 
datapunten, waardoor een trend minder snel waarneembaar kan zijn. 

Kijkend naar de afzet per klant gedurende de laatste 12 kwartalen is alleen voor 
ziekenhuisapotheken een stijgende trend waarneembaar. Voor openbare apotheken 
en apotheekhoudende huisartsen wijkt de trend niet significant at van 0. 

Het bestelgedrag van de klant is afhankelijk van de uiteindelijke consument. lndien de 
consument niet afneemt van de (ziekenhuis)apotheek hoeft de (ziekenhuis)apotheek ook niet 
te bestellen bij OPG. Er zijn momenten dat de consument meer I minder afneemt dan 
normaal. 
Over het algemeen zijn apotheken altijd open. Macht een apotheek toch gesloten zijn dan 
gaat de consument naar de dichtstbijzijnde apotheek die wel open is om de benodigde 
artikelen te halen. Daarom hoeft geen rekening te warden gehouden met sluitingen van 
apotheken, maar alleen met het gedrag van de consument. 
De consument heeft de neiging om v66r de kerstdagen extra in te laden, zodat hier tijdens 
de drukke feestdagen geen tijd meer aan hoeft te warden besteed. Dit zou voor OPG moeten 
leiden tot een hogere vraag net voor de kerstdagen en een lagere vraag tijdens en na de 
kerstdagen. 
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Hypothese 5: In de week voor kerst ligt de vraag significant hoger dan de gemiddelde 
wekelijkse vraag. 

Hypothese 6: In de kerstweek ligt de vraag significant lager dan de gemiddelde wekelijkse 
vraag. 

Daarnaast werd door betrokkenen binnen OPG opgemerkt dat de consument in verband met 
de zomervakantie ook extra inlaadt. Het gaat hier om het aanvullen van de voorraad bij de 
consument zelf, zodat tijdens de vakantie geen bezoek aan de apotheek meer nodig is. Dit 
zou voor OPG moeten betekenen dat de vraag net voor de zomervakantie hoger ligt dan 
gemiddeld en tijdens de zomervakantie lager ligt dan normaal. 

Hypothese 7: In de week voor aanvang van de zomervakantie ligt de vraag significant hoger 
dan de gemiddelde wekelijkse vraag. 

Hypothese 8: In de zomervakantie ligt de vraag significant lager dan de gemiddelde 
wekelijkse vraag. 

Gemiddelde vraag per week 
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Figuur 4.5: Afwijking wekelijkse vraag ten opzichte van gemiddelde 

In figuur 4.5 is weergegeven 
hoe de vraag per week afwijkt 
van de gemiddelde vraag per 
week. Voor elk weeknummer is 
het gemiddelde genomen van 
de waargenomen afwijkingen 
over de laatste tien jaar. Bij het 
berekenen van de afwijking van 
het gemiddelde is rekening 
gehouden met het aantal vaste 
klanten in elke week en met 
een stijgende trend in de vraag 
van ziekenhuisapotheken. 

De afwijkingen ten opzichte van de gemiddelde vraag zijn normaal verdeeld met een 
standaarddeviatie van 111.596. Aan de hand hiervan zullen de weken die significant 
afwijken warden opgespoord. 

Q Week 51 is genomen als week voor kerst. In deze week blijkt de vraag significant 
hoger dan gemiddeld. 

Q In de kerstweek (week 52) blijkt de vraag significant lager te zijn dan het gemiddelde. 
Q Het bepalen van de week voor de zomervakantie levert verschillen op per groep 

patienten, maar ook per regio. Zo valt de zomervakantie voor basisscholen anders 
per regio (Noord I Midden I Zuid). Tevens zijn basisschoolvakanties langer dan 
bijvoorbeeld bouwvakanties. Voor de meeste gevallen begint de zomervakantie op 
zijn vroegst in week 28. Week 27 zou dus kunnen warden gezien als week voor de 
zomervakantie. In week 27 is de vraag significant hoger dan gemiddeld. 

Q Voor praktisch alle groepen valt de laatste week van juli en de eerste week van 
augustus binnen de zomervakantie. Dit betreft meestal week 31 en 32. In deze 
weken blijkt de vraag ook significant lager dan gem iddeld te zijn. 

Verder is onderzocht welke andere weken nog meer significant afwijken van het 
gemiddelde. De gevonden weken zijn: 
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~ Week 1: In week 1 is de vraag significant lager dan de gemiddelde vraag. Dit heeft 
waarschijnlijk dezelfde reden als voor week 52 (zie hypothese 6). 

~ Week 18: In week 18 is de vraag significant lager dan de gemiddelde vraag. Dit 
wordt vermoedelijk veroorzaakt door de meivakantie. De invloed van Koninginnedag 
op de vraagvermindering in week 18 is sterker dan die van Bevrijdingsdag. 

" Week 33: In week 33 is de vraag significant lager dan de gemiddelde vraag. Dit 
wordt veroorzaakt door de zomervakantie (zie hypothese 8). 

~ Week 50: In week 50 is de vraag significant hoger dan de gemiddelde vraag. 
Hiervoor geldt vermoedelijke dezelfde reden als voor de week voor kerst (hypothese 
5). 

Er zijn weken waarin de vraag significant hoger dan we/ lager is ten opzichte van het 
gemiddelde. Per businessunit zijn de weken waarin de vraag significant afwijkt van 
het gemiddelde verschillend. Het percentage dat de vraag toe- of afneemt per week 
ten opzichte van het gemiddelde is weergegeven in tabel 4. 1. Alleen de weken zijn 
genoemd die voor de betreffende businessunit significant afwijken. 

Openbare apotheken Ziekenhuisapotheken Apotheekhoudende 
huisartsen 

Week 1 -11% Week 1 -18% Week 1 -20% 
Week 18 -10% Week32 -9% Week2 15% 
Week27 14% Week 50 9% Week 18 -14% 
Week31 -9% Week 51 18% Week27 12% 
Week32 -12% Week52 -18% Week 50 15% 
Week33 -11% Week 51 26% 
Week 50 10% Week52 -37% 
Week 51 22% 
Week52 -25% 

Tabel 4.1: Percentage van afwijking vraag ten opzichte van gemiddelde voor significant afwijkende weken 

4.2.3 Relatie Tijd - Klant 

Uit SFK (2005b) blijkt dat de vraag naar geneesmiddelen het grootst is op maandagen en 
gedurende de week afneemt. Aangezien er in deze opdracht wordt gewerkt met 
weekgegevens zijn de vraagverschillen per werkdag niet van belang. 
Door OPG-medewerkers wordt aangegeven dat de apotheek meer bestelt aan het begin van 
een maand, omdat dit het gunstigst uitkomt met de betalingstermijn. Dit zou terug te zien 
moeten zijn in de weekvraag waarin de eerste werkdag van een maand valt. Daarnaast zou 
de vraag in de eerste week van een kwartaal ook hoger liggen dan in de overige eerste 
weken van een maand. 

Hypothese 9: De vraag in de weken waarin de eerste werkdag van een maand valt, is 
significant hoger dan in de overige weken. 
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Deze hypothese wordt getoetst door de weken waarin de eerste werkdag van een 
maand valt apart te nemen en deze weken te vergelijken met de overige weken. De 
weken die significant afwijken zoals blijkt uit 4.3.2 zijn buiten beschouwing gelaten. Er 
wordt net als onder 4.3.2 gekeken naar de afwijkingen ten opzichte van de gemiddelde 
vraag. 
Uit een t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances blijkt dat de vraag in de weken 
met de eerste werkdag van de maand significant hoger is dan de overige weken. 

De gemiddelde vraag in de eerste week van een maand is significant hoger dan in de I 

overige weken. 

--- - - --
Hypothese 10: De vraag in de weken waarin de eerste werkdag van een kwartaal valt, is 
significant hoger dan in de overige weken waarin de eerste werkdag van een maand valt. 

Om deze hypothese te toetsen is de vraag in de weken waarin de eerste werkdag van 
een kwartaal valt vergeleken met de overige weken waarin de eerste werkdag van de 
maand valt. Er blijkt geen significant verschil te bestaan tussen de beide reeksen met 
waarnem ingen. 

De gemiddelde vraag in de eerste week van een kwartaal is gelijk aan de gemiddelde '~ 
vraag in de eerste week van de overige maanden. 

Als dezelfde analyse als hierboven beschreven is wordt uitgevoerd per businessunit 
bl ijkt dat de conclusies voor hypothese 9 en 1 O ook daar gelden. Het enige verschil is 
dat de vraag van ziekenhuisapotheken in de eerste week van de maand niet significant 
hoger ligt dan gemiddeld. 

4.2.4 Relatie Tijd - Artikel 

Volgens de SFK (2004) is 71% van de afgezette geneesmiddelen in Nederland 
herhaalmedicatie. Deze herhaalmedicatie zal gedurende het jaar een stabiele 
vraaghoeveelheid hebben. Er kan wel een trend waarneembaar zijn voor zowel herhaal- als 
niet-herhaalmedicatie indien het aantal gebruikende patienten toe- of afneemt. 

Hypothese 11: Er bestaat een verband tussen het aantal consumenten (patienten) per A TC
hoofdgroep (zie 2.2.2) en de vraag bij OPG naar artikelen binnen dezelfde A TC-hoofdgroep. 
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Het aantal patienten per ATC-hoofdgroep per jaar is achterhaald voor de jaren 2000 tot 
2004 (GIP/College voor zorgverzekeringen , 2005). Deze aantallen zijn vergeleken met 
het aantal verpakkingen dat OPG heeft afgezet in de betreffende jaren per ATC-
hoofdgroep. In de meeste gevallen blijkt geen significant verband aantoonbaar tussen 
het aantal patienten en de afzet per ATC-hoofdgroep. 
Vermoedelijk kan de relatie tussen aantal patienten en afzet niet worden bevestigd door 
veranderingen in de artikelen, bijvoorbeeld verpakkingshoeveelheid. Tevens zijn de 
veranderingen in het aantal patienten per ATC-hoofdgroep niet groot, waardoor het 
moeilijker wordt een verband aan te tonen. Vijf waarnemingen per ATC-hoofdgroep 
bieden ook te weinig zekerheid om conclusies te kunnen trekken 

Voor de meeste A TC-hoofdgroepen is het verband tussen vraag en aantal patienten 
niet significant aantoonbaar. Daarom wordt deze hypothese verworpen. 

L 

Hypothese 12: Herhaalmedicatie is niet onderhevig aan een seizoensinvloed. 

Deze hypothese is getoetst op een top-4 van artikelgroepen waaronder voornamelijk 
herhaalmedicatie valt : 
~ Hart- en vaatmiddelen (cholesterolverlagende middelen e.d.) 
ct Middelen voor het centrale zenuwstelsel (antidepressiva, pijnstillers, slaapmiddelen 

e.d.) 
'I Maagmiddelen (maagzuurremmers e.d.) 
'I Middelen voor het ademhalingsstelsel (middelen bij astma, chronische longziekten 

e.d.) 
Visuele inspectie van het vraagpatroon van genoemde artikelgroepen leidt tot de 
conclusie dater geen sprake is van een seizoenspatroon. Tevens wordt met behulp van 
de Delta-Level-methode (Bijlage 7) bij geen van de vraagpatronen van de vier 
genoemde artikelgroepen een seizoenspatroon ontdekt. 

j Herhaalmedicatie is niet aan een seizoensinvloed onderhevig. I; 
'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' . 

De SFK geeft ook aan dat niet-herhaalmedicatie onderhevig is aan seizoensinvloed. 
Voorbeelden zijn griepmedicijnen in de winter en hooikoortsmedicijnen in de lente en zomer. 

Hypothese 13: Bepaalde artikelen die val/en onder niet-herhaalmedicatie zijn onderhevig 
aan een seizoensinvloed. 
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Om seizoenpatronen te ontdekken in de vraaghistorie van artikelen zijn vier 
verschillende methoden met elkaar vergeleken : 
~ Artikelen met plannercode 5003 I 5004 (zie Bijlage 5) 
~ Seizoensartikelen uit Optistock (zie 2.4.4 voor uitleg Optistock) 
~ Gebruik van de methode van Gardner & McKenzie (1988) 
~ Delta-Level-methode (zie Bijlage 9) 
De prestaties van deze vier methoden zijn vergeleken door ze toe te passen op de 
vraaghistorie van alle GPK's afzonderlijk (cluster van artikelen met dezelfde werkzame 
stof, zie 2.2.2) . Uit visuele analyse blijkt de Delta-Level-methode het meest compleet te 
zijn in het identificeren van seizoensartikelen, zonder verkeerde conclusies te trekken. 
De Delta-Level-methode blijkt geen compleet resultaat te bieden wat gevonden 
seizoensartikelen betreft. Daarom zal deze methode moeten warden uitgebreid met 
artikelen die door de planner via visuele inspectie als seizoensartikel word en 
ge"identificeerd. 

Er zijn artikel(groep)en die aan een seizoensinvloed onderhevig zijn. 
Seizoensartikelen kunnen het best warden opgespoord via een combinatie van de 
Delta-Level-methode en visuele inscectie door de clanner . 

~ . . 

Tweemaal per jaar warden vanwege de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP) prijzen van 
geneesmiddelen aangepast (meestal verlaagd) . Elke keer als dit gebeurt wordt door OPG 
berekend op welke artikelen de WGP de meeste invloed zal hebben (afzet * prijsverlaging). 
Vanwege de WGP zal er een vraagverschuiving plaats kunnen vinden voor de artikelen 
waarop de WGP de grootste invloed heeft. 

Hypothese 14: Voor de artikelen waarop de WGP de grootste invloed heeft zal de vraag de 
week na de WGP-datum significant hoger liggen dan de week voor de WGP-datum. 

Om deze hypothese te toetsen is gebruik gemaakt van drie WGP-acties. De eerste was 
1 maart 2004, de tweede op 1 oktober 2005 en de derde 1 april 2006. Van elke WGP-
actie is een lijst beschikbaar van ongeveer 50 artikelen waarvan de omzet het meest zal 
dalen ten gevolge van de WGP-actie. De omzetverlaging wordt berekend door het 
verschil tussen de prijs voor en de prijs na de WGP-datum te vermenigvuldigen met de 
jaarlijkse afzet. Voor de WGP-acties van 1 oktober 2005 en 1 april 2006 was de invloed 
van de WGP het duidelijkst waarneembaar. Voor de artikelen met de grootste 
omzetverlaging ten gevolge van de WGP is in de twee weken voor de WGP-datum de 
vraag ongeveer 25% lager dan gemiddeld en is in de week van de WGP-datum de vraag 
ongeveer 50% boven het gemiddelde. 

Voor de artikelen waarop de WGP de grootste invloed heeft, is de vraag in de week 
van de WGP-datum hoger dan gemiddeld en is de vraag in de twee weken voor de 
WGP-datum lager dan gemiddeld. 

l ~ - - - .~ . 
~ -

Acties zouden de vraag naar de betreffende artikelen positief kunnen be"invloeden en de 
vraag naar soortgelijke artikelen negatief kunnen be"invloeden. Hetzelfde geldt voor 
prijsverlagingen ge"initieerd door de producent. 

Hypothese 15: Acties veroorzaken een stijging in de vraag naar de betreffende artikelen en 
een daling in de vraag naar gelijksoortige concurrerende artikelen. 

28 



Afstudeerrapport - OPG Groothandel B. V. TU/e 
Om het effect van acties te onderzoeken zijn de artikelen opgesplitst in drie groepen: 
specialite, generiek en over the counter (OTC). Er is gebruik gemaakt van visuele 
waarnemingen, omdat er bij OPG te weinig bekend is over gevoerde acties door de 
leverancier. 

Specialite: 
Acties van de leverancier op specialites worden gericht op specialist en huisarts, zodat 
deze het specialite sneller voorschrijft. De invloed van dergelijke acties blijkt het grootst 
te zijn voor nieuwe artikelen. Meer artsenbezoek leidt tot snellere verovering van 
marktaandeel door het nieuwe artikel. 

Generiek: 
Acties van de leverancier op generieken hebben slechts effect als de klanten qua 
keuzevrijheid niet beperkt worden door mandaatafspraken. lndien de actie geldt voor 
een artikelsoort die niet onder de mandaten valt, zal de apotheek extra inladen en zo 
extra voorraad opbouwen. De afzet neemt dus toe ten gevolge van de actie. De afzet zal 
echter na afloop van de actie terugvallen, omdat de apotheek dan eerst de extra 
voorraad afbouwt alvorens opnieuw te bestellen. 

OTC: 
Op OTC-artikelen wordt veel actie gevoerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen acties 
gericht op de apotheken en acties gericht op de consument. 
Acties gericht op de apotheken worden ge"initieerd door OPG, voornamelijk in de vorm 
van kortingen. De apotheek reageert maar mondjesmaat op deze acties. Mogelijke 
redenen hiervoor zijn : 
" Apotheken bestellen nier meer dan normaal, omdat de consument ook niet meer 

afneemt dan normaal. 
" Apotheken hebben vaak ruimtegebrek voor hun voorraad. Daarom weegt een korting 

(meestal 10%) niet op tegen de extra voorraadkosten. 

Acties gericht op de consument worden ge"initieerd door de leverancier. De effecten van 
reclame-uitingen door leverancier Chefaro zijn in sommige gevallen zichtbaar in de 
vraag, maar in andere gevallen is de invloed van de reclame-uitingen op de vraag niet 
waarneem baar. 

Acties van leveranciers om hun producten te promoten hebben niet altijd invloed op 
de vraag. De invloed van acties is voornamelijk waarneembaar bij nieuwe artikelen. 
Acties leiden tot een snellere verovering van marktaandeel. Voor acties op artikelen 
die al /anger bestaan is de invloed moeilijker waarneembaar. In deze gevallen is vaak 
sprake van tijdelijke aanbiedingen die zorgen voor een piek in de vraag die later feidt 
tot een periode met lagere vraag. 
Verovering van marktaandeel door nieuwe artikelen gaat ten koste van 
concurrerende artikelen. Pieken in de vraag van al /anger bestaande artikelen • 
veroorzaakt door acties gaan niet ten koste van concurrerende artikelen . 

...._ __ _ 
Hypothese 16: Prijsverlagingen veroorzaken een stijging in de vraag naar de betreffende 
artikelen en een dating in de vraag naar gelijksoortige concurrerende artikelen. 
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Om deze hypothese te toetsen zijn de artikelen in dezelfde drie groepen opgesplitst: 
specialite, generiek en OTC. 

Specialite: 
Uit onderzoek van Windmeijer et al. (2004) blijkt dat het voor specialites, die weinig 
concurrentie ondervinden van generieken of parallelimport, weinig zin heeft 
prijsverlagingen door te voeren. Doordat er weinig alternatieven op de markt zijn is de 
prijsgevoeligheid bij de apotheker en de patient laag. Prijsverlaging zal dus niet leiden tot 
grotere afzethoeveelheden. 
Prijsverlaging bij specialites kan wel zinvol zijn bij hevige concurrentie van generieken. 
lndien geen prijsverlaging wordt doorgevoerd zal het specialite zijn marktaandeel na de 
introductie van vergelijkbare generieken snel verliezen. Op basis van steekproeven blijkt 
dat sommige producenten de prijs van het special ite verlagen op het moment van de 
introductie van generieken. Kijkend naar de vraag naar het specialite en de betreffende 
generieken blijkt dat prijsverlaging alleen helpt als de nieuwe prijs gelijk is aan die van 
de generieken. Alleen op deze manier blijft het specialite een groot marktaandeel 
houden. 

Generiek: 
OPG kan goed sturing geven aan de verkoop van generieken. Dit gebeurt door middel 
van mandaten. Het generiek waar voor OPG de grootste marge op zit, wordt 
opgenomen in de meeste mandaten. lndien marges veranderen door prijsveranderingen 
van de leverancier wordt hierop ingespeeld door substituties in de mandaten. 
Prijsveranderingen hebben dus wel invloed op de vraag, maar worden in de eerste 
plaats merkbaar door substitutie in de mandaten. Daarom kan beter gekeken worden 
naar veranderingen in de mandaten om de vraag van de klanten te verklaren (zie 
hypothese 20) dan te kijken naar veranderingen in de prijs van de generieken 

OTC: 
Na prijsverlagingen van OTC-artikelen is er nauwelijks een verandering in vraag 
waarneembaar. OTC-artikelen hebben vaak geen GPK of ATC-code. Daarom is het 
moeilijk het effect van prijsverlaging op soortgelijke artikelen te onderzoeken. 
Vermoedelijk is de prijsbewustheid van de consument lager dan die van de apotheek. 
De consument heeft keuzevrijheid bij OTC-artikelen. De uiteindelijke keuze is vaak een 
gevoelskwestie, er wordt gekozen voor een alternatief waarvan de consument denkt dat 
het het beste werkt. Deze keuze wordt vaak be"invloed door reclame en positieve I 
negatieve reacties van andere consumenten . 

De invloed van prijsverlagingen op generieken wordt door OPG verwerkt in de 
mandaten, zodat de klant producten afneemt die voor zowel de klant als voor OPG 
de meeste marge biedt. 
De invloed van prijsverlagingen op specialite is alleen merkbaar als voor het 
specialite, op het moment dat het uit patent loopt, de prijs verlaagd wordt naar het 
niveau van de prijs van de generieken. In dat geval zal het specialite een groter 
marktaandeel kunnen behouden. In andere gevallen is de invloed van 
prijsverlagingen op specialite niet merkbaar. 
De invloed van prijsverlagingen op OTC-artikelen is niet waargenomen. 

4.2.5 Relatie Klant - Artikel 

Bepaalde artikelen zouden worden afgenomen door een bepaalde klantengroep (bv. alleen 
ziekenhuizen). Dit kan van belang zijn voor de voorspelbaarheid van de vraag naar deze 
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artikelen . De cumulatieve vraag van ziekenhuizen en de cumulatieve vraag van 
apotheekhoudende huisartsen is een stuk lager dan de cumulatieve vraag van de openbare 
apotheken. De vraag van alleen apotheken is hoog genoeg om een stabiel voorspelbaar 
beeld te geven. Daarom wordt alleen gezocht naar artikelen die slechts door ziekenhuizen of 
apotheekhoudende huisartsen warden afgenomen. 

Hypothese 17: Bepaalde artikelen worden alleen afgenomen door ziekenhuizen. 

Van 2262 voorraadartikelen gaat de afzet voor meer dan 50% naar 
ziekenhuisapotheken. Hieronder vallen voornamelijk artikelen die speciaal verpakt zijn 
en oak infuusvloeistoffen. Uit analyse van de wekelijkse vraag naar deze artikelen blijkt 
dat het vraagpatroon vaak intermitterend is. Dit betekent dat er vaak nulvraag optreedt 
en at en toe een piek met zekere - vaak vaste - grootte. 

Er zijn voorraadartikelen die specifiek voor ziekenhuisapotheken zijn. Deze artikelen 
hebben vaak een intermitterend vraagpatroon. 

Hypothese 18: Bepaalde artikelen worden alleen afgenomen door apotheekhoudende 
huisartsen. 

Er zijn 60 voorraadartikelen die voor meer dan 50% door apotheekhoudende huisartsen 
warden afgenomen. Deze artikelen zijn voornamelijk slowmovers. Het aantal gevonden 
artikelen is zo klein dat moeilijk overtuigend kan warden bevestigd dat er inderdaad 
artikelen puur voor apotheekhoudende huisartsen zijn. 

I Er zijn geen voorraadartikelen specifiek voor apotheekhoudende huisartsen. 11 

Oak werd opgemerkt dat sommige artikelen niet meer verkocht warden, bijvoorbeeld doordat 
de enige klant die het artikel afnam is weggelopen, of de enige afnemende patient is 
genezen I overleden. Het is dus van belang te weten hoeveel klanten een bepaald artikel 
afnemen. 

Hypothese 19: Bepaalde artikelen worden slechts door een klein aantal klanten (n < 4) 
afgenomen. 

Gedurende het afgelopen jaar zijn 575 voorraadartikelen door minder dan 4 unieke 
klanten afgenomen. De gemiddelde voorraadwaarde (B + ~Q van deze 575 
voorraadartikelen is € 355.500. 

I Er zijn voorraadartikelen die door minder dan 4 unieke klanten worden afgenomen. 1-

Het bestelgedrag van de apotheek wordt beTnvloed door de afgesloten mandaten (zie 2.4.3). 
Hoe vaker een artikel in de afgesloten mandaten voor komt, hoe hoger de afzet van dat 
artikel zal zijn. 

Hypothese 20: Het aandeel in de vraag van apotheken naar uitwisselbare artikelen is 
afhankelijk van het aantal mandaten dat per artikel is afgesloten. 
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De vraag van openbare apotheken naar mandaatartikelen is goed te verklaren aan de 
hand van de mandaten, 95% van de openbare apotheken heeft een mandaat afgesloten 
met OPG. Als binnen een PKK (zie 2.2.2) een bepaald percentage van de klanten 
volgens het mandaat voor Merk A moet kiezen, is waarneembaar dat het percentage 
van de afzet binnen dat PKK veroorzaakt door dat Merk A ongeveer gelijk is. Simpel 
gezegd: als voor Ceftriaxon 40% van de klanten voor het merk Sandoz moet kiezen, dan 
zal 40% van de aan openbare apotheken afgezette Ceftriaxon van Sandoz zijn. 

Er bestaat een lineair verband tussen het aantal keer dat een merk binnen een PKK-
groep voorkomt in de afgesloten mandaten en het aandeel in de afzet van dat merk 
binnen de PKK-qroep. 

OPG Medico heeft ook mandaten met de apotheekhoudende huisartsen. Grofweg kan 
over deze mandaten worden gezegd: van de 132 klanten die 100% bij OPG Medico 
afnemen hebben er 126 een Pharmachemie-mandaat en 6 een Centrafarm -mandaat. De 
100%-klanten zijn goed voor 98,3% van de omzet van OPG Medico. 
OPG Distrimed sluit geen mandaten met de ziekenhuisapotheken. Wat wel veel gebeurt 
is dat de leveranciers afspraken maken met de ziekenhuizen. Deze afspraken gaan vaak 
in aan het begin van het jaar. OPG Distrimed heeft slechts beperkte kennis van de 
afspraken tussen ziekenhuisapotheek en leverancier. Betere kennis hiervan kan helpen 
bij het voorspellen van de vraag. 

4.2.6 Relatie Artikel - Hoeveelheid 

De geneesmiddelenmarkt is dynamisch. Constant worden nieuw ontdekte geneesmiddelen 
ge"introduceerd, vervallen patenten, gaan artikelen uit de handel en worden artikelen op 
details gewijzigd. Al deze ontwikkelingen zouden invloed kunnen hebben op de 
vraaghoeveelheid per artikel. 
Zowel uit interviews met OPG
medewerkers als uit andere bronnen 
(ABPI , 2006) blijkt dat geneesmiddelen 
een aparte levenscyclus doorlopen. Na 
introductie in de markt zal een 
geneesmiddel snel een vast 
marktaandeel veroveren. Dit 
marktaandeel kan word en 
vastgehouden voor 1 O a 12 jaar, dan 
vervalt het patent. In de fase "out-of
patent" zal de vraag naar het 
geneesmiddel snel dalen en uiteindelijk 
nog een klein deel van de vraag 
overhouden. In figuur 4.6 zijn de 
verkopen afgezet tegen de tijd in jaren. 
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Figuur 4.6: Levenscyclus geneesmiddel (ABPI, 2006) 

Om het beeld dat wordt geschetst in figuur 4.6 te toetsen is een hypothese geformuleerd. 

Hypothese 21: De levenscyclus van een geneesmiddel komt overeen met de vorm van de 
grafiek in figuur 4.6. 
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De verschillende fases uit de levenscyclus van een geneesmiddel zoals weergegeven in 
figuur 4.6 zijn steekproefsgewijs geanalyseerd. Hieruit blijkt dat nieuwe artikelen vaak 
heel snel marktaandeel veroveren. Als dit marktaandeel is bereikt blijft de vraag 
jarenlang ongeveer gelijk, totdat er een vervangend artikel op de markt komt. Het 
vervangende artikel neemt vraag weg, waardoor er een dalende trend in de vraag naar 
het al bestaande artikel ontstaat. Deze dalende trend is vaak nag sterker dan 
weergegeven in figuur 4.6. 

Figuur 4. 6 komt grofweg overeen met de levenscyclus van een geneesmiddel. 
Afwiikinqen in de levenscvclus warden veroorzaakt door ontwikkelinqen in de markt. 

lndien een nieuw artikel (specialite) wordt ge'introduceerd zal dit mogelijk vraag wegnemen 
bij artikelen met ongeveer dezelfde werking. De totale vraag naar de artikelgroep zal 
waarschijnlijk echter niet be'invloed warden. 

Hypothese 22: Na de introductie van een nieuw geneesmiddel (specialite) zal er binnen de 
artikelgroep waaronder het geneesmiddel valt een vraagverschuiving plaatsvinden, zonder 
dat de totale vraag naar de betreffende artikelgroep wordt bei'nvloed. 

In de meeste gevallen betreft de introductie van een specialite de verbeterde versie van 
een al bestaand geneesmiddel. In dergelijke gevallen wordt de vraag naar het al 
bestaande geneesmiddel overgenomen door het nieuwe artikel. Dit over nemen van de 
vraag gaat vaak erg snel. 
lndien het nieuw ge'introduceerde specialite een werking heeft die niet eerder werd 
gerealiseerd door al bestaande geneesmiddelen zal het nieuwe artikel de markt 
uitbreiden. lntroductie van dergelijke artikelen duurt !anger; de arts heeft tijd nodig om 
bekend te raken met het artikel en zal het daarna steeds vaker voor gaan schrijven. 

Een nieuw gei'ntroduceerd specialite kan marktaandeel veroveren ten koste van 
artikelen binnen dezelfde artikelgroep zonder de totale vraag naar de artikelgroep te 
vergroten, indien het nieuwe artikel een verbeterde versie van een al bestaand 
geneesmiddel is. 
lndien het nieuwe artikel echter een nieuwe markt opent zal de vraag naar dit artikel 
niet ten koste gaan van een ander artikel, maar de vraag naar de artikelgroep 
waaronder het valt doen toenemen. 

Wanneer een patent op een specialite vervalt , komen er generieken op de markt. Deze 
generieken nemen vraag over van het specialite. Vermoedelijk heeft het vervallen van een 
patent geen invloed op de totale vraag naar de artikelgroep waaronder het patent valt. Als 
alternatief voor een specialite koopt OPG in het buitenland parallel artikelen met dezelfde 
werking, zodat er geen afhankelijkheid van een leverancier ontstaat. Als het specialite uit 
patent loopt zou er dus oak geen vraag naar parallelle artikelen meer hoeven zijn. 

Hypothese 23: Op het moment dat een specialite uit patent loopt komen generieken met 
dezelfde werking op de markt die een groat dee/ van de vraag naar het specialite 
overnemen. De totale vraag naar de artikelgroep waaronder de generieken en het specialite 
val/en verandert niet. 
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Er is gekeken naar de introductiedatum van verschillende generieken. Op het moment 
van introductie blijkt inderdaad de vraag naar het specialite snel terug te lopen. Het 
totale vraagniveau voor de artikelgroep blijft echter gelijk. 

Na het uit patent /open van een specialite komen soortgelijke generieken op de markt , ... 
die een groot dee/ van de vraag naar het specialite overnemen, zonder dat de totale 
vraag naar de artikelgroep stijgt. 

- - ---- --- ....,. -- ·- - - - -
Hypothese 24: Na het vervallen van het patent op een specialite zal de vraag naar het 
bijbehorende parallel binnen 4 weken zijn gedaald naar 0. 

Na analyse van het vraagpatroon van parallel ge"importeerde artikelen blijken er meer 
factoren van invloed te zijn . Parallelle artikelen worden aangeboden als alternatief voor 
het specialite. Beschikbaarheid van het parallel is niet altijd optimaal waardoor de vraag 
naar het artikel pieken vertoont. Daarnaast wordt een parallel artikel regelmatig 
vervangen door een parallel uit een ander land, met een ander presentatienummer. Wat 
wel op valt is dat de vraag naar parallel ge"importeerde artikelen na introductie van 
generieken erg dicht de 0-vraag nadert. Waarschijnlijk wordt geprobeerd de voorraad 
parallelle artikelen nog te verkopen en daarna niet meer opnieuw in te kopen. 

Na het vervallen van het patent op een specialite is de vraag naar het bijbehorende 
parallel na enige tijd gelijk aan 0. De voorraad van het parallel wordt afgebouwd 
voordat het bijbehorende specialite uit patent is gelopen. 

~· -

4.3 Voorbeelden van toetsing hypotheses 

In deze paragraaf worden twee voorbeelden gegeven van de toetsing van hypotheses, zoals 
die zijn beschreven in Bijlage 8. Het eerste voorbeeld betreft het stat istisch toetsen van het 
verschil in vraag in de eerste week van de maand ten opzichte van de overige weken. Het 
tweede voorbeeld betreft een niet statistische kwantitatieve toets. 

4.3.1 Vergelijking vraag 1 e week van de maand met overige weken 

In tabel 4.2 is de vergelijking van de afzet in de eerste week van de maand met de afzet in 
de overige weken weergegeven aan de hand van afwijking van het gemiddelde. De afwijking 
in de afzet in de eerste week van de maand ten opzichte van de gemiddelde wekelijkse afzet 
is 63.166 verpakkingen. Voor de overige weken is deze afwijking -4.535. 
Bij het toetsen of het verschil tussen beide afwijkingen significant is moet gebruik worden 
gemaakt van P(T <=t) one tail, omdat er een vermoeden is van de richting van de afwijking. 
Er wordt van uitgegaan dat de variantie voor beide datareeksen gelijk is , omdat het voor 
beide reeksen de afwijking van de gemiddelde afzet betreft. De variantie blijkt ook voor beide 
reeksen dicht bij elkaar te liggen. P(T <=t) geeft de kans weer dat variabele 1 en variabele 2 
hetzelfde gemiddelde hebben. Deze kans is 6, 11 *10-9 (< 0,05). Hogere afname aan het begin 
van de maand is dus bewezen. 
Een mogelijke oorzaak van hogere afname aan het begin van de maand kan zijn de inlading 
door de klant van gequoteerde artikelen. Deze artikelen komen beschikbaar aan het begin 
van de maand en het is mogelijk dat de apotheker snel inkoopt voordat OPG het quotum 
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heeft bereikt. Analyse wijst echter uit dat de afname van gequoteerde artikelen vrij 
gelijkmatig gedurende de maand gebeurt. 

In tabel 4.3 is de afwijking van de gemiddelde afzet voor de weken waarin de eerste werkdag 
van een kwartaal valt tegen de overige weken waarin de eerste werkdag van een maand valt 
afgezet. Het gemiddelde van de eerste reeks is 63.687. Voor de tweede reeks is dit 63.004. 
Het verschil tussen beide datareeksen is minimaal en de P-waarde is 0,49 (> 0,05) . Er kan 
dus niet warden geconcludeerd dat de vraag aan het begin van een kwartaal hoger is dan in 
het begin van de overige maanden. 

~ 
Varian tie 
Waarnemin en 
Pooled Variance 

P T <=t one-tail 
t Critical one-tail 
P T <=t two-tail 
t Critical two-tail 

-4.535 ··mm. .... 9,32*10 
357 • 
1*10 
0 
448 
-5,805 
6,1 1*10-
1,648 
1,22*10-
1,965 

Tabel 4.2: Vergelijking afzet eerste week van de maand en overige weken 

63.004 
1,4*10 

Waarnemin en 71 
Pooled Variance 1,3*10 

0 
91 
-0 ,025 

P T <=t one-tail 0,490 
t Critical one-tail 1,662 
P T <=t two-tail 0,980 
t Critical two-tail 1,986 

Tabel 4.3: Vergelijking afzet eerste week van de maand en eerste week van het kwartaal 

Een nadeel van het gebruiken van de weken waarin de eerste werkdag van de maand valt , is 
dat in deze week vaak ook de laatste werkdagen van de maand ervoor vallen . In deze 
laatste dagen van de maand zou de afzet lager kunnen zijn , omdat de klant wacht met 
bestellen tot het begin van de nieuwe maand. De lage afzet aan het eind van de maand en 
hoge afzet aan het begin van de maand zouden elkaar op kunnen heffen in de totale afzet 
per week. Daarom is de hierboven beschreven analyse ook uitgevoerd met de afzet in de 
eerste complete werkweek van de maand. Er blijken geen verschillen in uitkomsten. 
Per klantgroep zijn de toetsen op afwijkende afzet in de eerste week van de maand I 
kwartaal ook uitgevoerd. In tabel 4.4 zijn de uitkomsten van deze vergelijkingen op 
klantgroep-niveau weergegeven. De kritische waarde is de P(T <=t) one-tail. De enige 
opvallende waarneming is dat door ziekenhuisapotheken niet significant meer wordt besteld 
in de eerste week van de maand in vergelijking met de overige weken. 
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~-~----Ziekenhuisapotheken 0,263 0, 115 0,253 0,225 
Apotheekhoudende 0,000 0,516 0,000 0,876 
huisartsen 
Totaal 0,000 0,490 0,000 0,383 

label 4.4: U1tkomst analyse afzet eerste week van maand I kwartaal per klantgroep 

4.3.2 Artikelen speciaal voor een klantgroep 

In tabel 4.5 kan warden afgelezen hoeveel voorraadartikelen voornamelijk door een 
bepaalde klantgroep warden afgenomen. De eerste kolom bevat het aantal voorraadartikelen 
dat voor minimaal 50% door een klantgroep wordt afgenomen. De tweede kolom bevat het 
aantal dat voor minimaal 75% door een klantgroep wordt afgenomen. De derde kolom bevat 
het aantal dat voor minimaal 90% door een klantgroep wordt afgenomen. In de laatste kolom 
wordt het aantal onder kolom (3) gedeeld door het aantal artikelen onder kolom (1) voor de 
betreffende klantgroep. 

---------Ziekenhuisapotheken 2.262 1.924 1.577 69,7% 
Apotheekhoudende 60 16 9 15,0% 
huisartsen 

label 4.5 : Voorraadart1kelen per klantgroep 

4.4 Conclusies 

De meeste van de hypotheses uit paragraaf 4.2 warden door toetsing bevestigd. De 
uikomsten van de toetsing leveren een reeks van f actoren die de vraag van de kl ant 
be"invloeden. Deze factoren warden meegenomen naar hoofdstuk 5, waar 
oplossingsrichtingen warden gepresenteerd. Enkele zaken die verder niet meegenomen 
zullen warden, omdat ze bij het toetsen niet bevestigd werden, zijn: 
0 De gemiddelde vraag in de eerste week van een kwartaal wijkt niet af van de gemiddelde 

vraag in de eerste week van de overige maanden. 
0 Er wordt geen gebruik gemaakt van een eventueel verband tussen totale vraag en aantal 

patienten binnen een ATC-hoofdgroep, omdat dit verband in de meeste gevallen niet 
aantoonbaar is. 

Cl Acties en prijsverlagingen warden niet meegenomen (met uitzondering van 
prijsverlagingen voor generieken) , omdat de invloed ervan op de vraag niet bekend is I 
niet eenduidig is. 

0 Er zijn geen voorraadartikelen specifiek voor apotheekhoudende huisartsen. Daarom 
wordt de vraag van apotheekhoudende huisartsen niet apart voorspeld, maar 
meegenomen in de voorspellingen voor openbare apotheken. De vraag van 
ziekenhuisapotheken wordt wel apart voorspeld. 
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5 Oplossingsrichting 

In dit hoofdstuk wordt de gekozen oplossingsrichting toegelicht en onderbouwd. De 
uiteindelijk gekozen richting moet de meest geschikte oplossing zijn voor het in paragraaf 
3.5.2 geformuleerde probleem: 

De afdeling Voorraadbeheer is niet in staat om via een eenvoudig proces de toekomstige 
vraag goed te voorspellen gebaseerd op de vraaghistorie. 

In paragraaf 5. 1 wordt een aantal oplossingsrichtingen gepresenteerd en wordt tevens 
beschreven hoe deze oplossingsrichtingen tegen elkaar worden afgewogen. In paragraaf 5.2 
wordt volledig geautomatiseerde vraagvoorspelling beschreven. In paragraaf 5.3 wordt het 
handmatig vraag voorspellen beschreven. In paragraaf 5.4 wordt een zelf ontworpen 
voorspelsysteem beschreven dat is gebaseerd op geautomatiseerde vraagvoorspelling , 
maar kan worden overschreven door handmatige vraagvoorspellingen. Het voorspelsysteem 
in paragraaf 5.4 is ontworpen op basis van de in hoofdstuk 4 gevonden factoren die de vraag 
be"invloeden . 

5.1 Mogelijke oplossingsrichtingen 

Het ontwerp van de oplossing voor het onderzoeksvraagstuk - hoe de vraag te voorspellen -
kan grof gezegd drie verschillende vormen hebben: 
<.» Volledig geautomatiseerde vraagvoorspellingen gegenereerd door de computer, met 

behulp van een geschikt softwarepakket. 
<.» Volledig handmatige vraagvoorspellingen gedaan door de planner. 
0 Een systeem waarbij automatisch vraagvoorspellingen worden gedaan, maar bij 

uitzonderlijke gevallen een oordeel van de planner wordt gevraagd. 

In de wetenschappelijke literatuur zijn tegenstrijdige artikelen verschenen met betrekking tot 
het onderwerp Clinical vs. Statistical Prediction. In sommige gevallen wordt beweerd dat de 
kwaliteit van handmatige (clinical) voorspellingen beter is. Delurgio (1997) noemt als 
voorbeeld dat vooral op het gebied van nieuwe ontwikkelingen handmatige voorspelling 
beter is dan automatische voorspelling. In andere artikelen wordt echter beweerd dat de 
kwaliteit van geautomatiseerde (statistical) vraagvoorspellingen beter is (Grove et al. 2000; 
Snijders et al. , 2003). Vaak blijkt dat een combinatie van handmatige en geautomatiseerde 
vraagvoorspelling uiteindelijk de beste resultaten oplevert (Blattberg & Hoch, 1990; Tazelaar 
& Snijders, 2004) . 
Blattberg & Hoch ( 1990) noemen een aantal sterke en zwakke punten van voorspellen door 
de planner ten opzichte van voorspellen door modellen. 

Waar de planner zwak is en de computer sterk: 
0 Planner is bevooroordeeld bij beoordeling en evaluatie. Computer is niet bevooroordeeld. 
<.» Planner lijdt aan te veel vastberadenheid en wordt be"invloed door omgeving. Computer 

maakt onderbouwde inschattingen en is immuun voor sociale druk. 
<.» Planner raakt moe, verveeld en emotioneel. Computer niet. 
<.» Planner is niet consistent in het gebruik van kennis. Computer maakt wel overwogen 

gebruik van kennis. 
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Waar de computer zwak is en de planner sterk: 
ca De computer weet alleen wat de planner verteld heeft aan de programmeur. Planner 

weet welke vragen hij moet stellen en kan nieuwe variabelen identificeren. Planner doet 
analyse en voorspelling , computer alleen voorspelling. 

ca Planner kan goed gebruik maken van niet kwantitatieve variabelen. (Einhorn, 1974). 
ca Computer is consistent, maar daardoor oak star. Planner is inconsistent maar flexibel in 

het aanpassen aan veranderende omstandigheden. 
" Planner heeft goede kennis van de artikelen. Hij kan abnormale zaken beoordelen en 

hierop reageren, terwijl deze abnormale zaken niet kunnen warden meegenomen door 
de computer. 

Om voor de situatie binnen OPG de juiste van de drie genoemde oplossingsrichtingen te 
vinden wordt de kwaliteit van de vraagvoorspellingen per richting in hoofdstuk 6 onderling 
vergeleken. 

5.2 Geautomatiseerde vraagvoorspelling 

De eerste oplossingsrichting is het volledig geautomatiseerd voorspellen van de vraag met 
behulp van een geschikt softwarepakket. Deze oplossingsrichting kan snel en eenvoudig 
vraagvoorspellingen genereren, maar heeft als grootste nadeel dat er geen rekening wordt 
gehouden met de meeste factoren die de vraag be"invloeden, zoals beschreven in hoofdstuk 
4. 
Een goed voorbeeld van een softwarepakket dat automatisch vraagvoorspellingen genereert 
is ForecastPRO. Dit pakket wordt momenteel door de afdeling Voorraadbeheer gebruikt. De 
gebruikers zijn echter niet overtuigd van de kwaliteit van de vraagvoorspellingen uit 
ForecastPRO. Dit is oak een belangrijke reden om het afstudeeronderzoek op dit gebied te 
richten. Hoe ForecastPRO momenteel wordt gebruikt door de voorraadbeheerders is 
beschreven in paragraaf 3.1. 
Een andere manier om automatisch vraagvoorspellingen te genereren is met behulp van een 
regressiemodel. In dit regressiemodel kunnen meerdere factoren die de vraag be"invloeden 
opgenomen warden, om zodoende betere vraagvoorspellingen te kunnen realiseren. Een 
voordeel van het gebruik van een regressiemodel is dat goed waarneembaar is hoe sterk de 
invloed van de toegekende factoren op de vraag is. Aan de hand hiervan kan warden 
besloten om bepaalde factoren , die de vraagvoorspelling niet significant verbeteren, buiten 
beschouwing te laten. Een nadeel van het gebruik van een regressiemodel is dat het zeer 
tijdrovend is om de genoemde factoren uit hoofdstuk 4 in te bouwen. Op verschillende 
niveaus zullen namelijk parameterwaarden moeten warden toegekend. De invloed van die 
parameters moet in sommige gevallen (bijvoorbeeld voor de speciale weken) op een hoog 
niveau warden bepaald en vervolgens warden doorgerekend op artikelniveau. Daarnaast is 
het moeilijker gebru ik te maken van de mandaatinformatie om tot goede vraagvoorspell ingen 
te komen. Verder beweren Mentzer & Kent (1999) dat een regressiemodel niet sterk is in het 
ontdekken van trends en seizoenspatronen. 
Als realisatie van de oplossingsrichting Geautomatiseerde Vraagvoorspelling is gekozen 
voor het gebruik van ForecastPRO (A-systeem). ForecastPRO is makkelijk in gebruik, reeds 
beschikbaar binnen de afdeling Voorraadbeheer, staat bekend als een van de beste 
voorspelpakketten ter wereld (Hyndman & Koehler, 2006) en maakt gebruik van 
voorspelmodellen, die zelf factoren die de vraag be"invloeden, kunnen ontdekken en deze 
toepassen in de vraagvoorspelling. Deze voordelen wegen op tegen het nadeel, dat de 
factoren die de vraag be"invloeden niet allemaal zijn opgenomen in deze oplossingsrichting. 
Het verdient wel aanbeveling om in een verder onderzoek, de verschillen in 
voorspelprestaties tussen het A-systeem en een regressiemodel te analyseren . 
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5.3 Handmatige vraagvoorspelling 

Volledig handmatig de vraag voorspellen is in dit geval geen goede oplossing. Er zouden 
wekelijks bijna 45.000 voorspellingen nodig zijn en dit vraagt veel te veel tijd. 
Wat echter uit de analysefase al bleek, is dat speciale gevallen (waar de computer geen 
rekening mee houdt) de kwaliteit van de vraagvoorspellingen negatief kunnen beTnvloeden, 
terwijl de planner bij het handmatig voorspellen wel goed weet te reageren op deze speciale 
gevallen. Daardoor ontstaat er een sterk gevoel dat het inzicht van de planner belangrijk is 
om betrouwbare vraagvoorspellingen te kunnen doen. De gevallen waarin de planner vaak 
beter voorspelt dan de computer, hebben vermoedelijk te maken met de zogenaamde 
broken leg cues (Blattberg & Hoch, 1990). Voorbeelden van een broken leg cue (gebeurtenis 
die zo weinig voor komt dat die niet in modellen wordt opgenomen) zijn : 
Q Uitbraak van een epidemie 
<I Artikel komt positief I negatief in de publiciteit 
Q Productielocatie van de leverancier brandt af, waardoor de leverancier niet meer kan 

leveren en de vraag zal verschuiven naar andere leveranciers 

Om gestructureerd handmatige vraagvoorspellingen te verzamelen is de hulp van de 
planners op de afdeling Voorraadbeheer ingeroepen. Zij hebben samen 1500 
vraagvoorspellingen gedaan. Hoe deze vraagvoorspellingen precies zijn verzameld wordt 
beschreven in Bijlage 1 O (H-systeem). 
De verzamelde vraagvoorspellingen zijn voor weken die al 10 tot 80 weken voorbij zijn. 
Nadeel hiervan is dat de planner de kennis die hij/zij op dit moment van artikelen heeft niet 
kan gebruiken bij het voorspellen van de vraag . Het is goed mogelijk dat de planner beter 
voorspelt voor de aankomende week dan voor weken die in het verleden liggen. Het is 
daarom de moeite waard te onderzoeken of deze kennis van de planner inderdaad leidt tot 
betere voorspellingen in de aankomende week. 
De mogelijkheid, dat de planner zich de vraag in een week in het verleden nag kan 
herinneren, is voor een groat deel ondervangen door de planner niet voor de vestiging waar 
hij I zij verantwoordelijk voor is te laten voorspellen, maar voor de andere vestiging. 

5.4 Voorspelsysteem: combinatie van automatische en handmatige 
vraagvoorspelling 

Volgens meerdere bronnen (Blattberg & Hoch, 1990; Tazelaar & Snijders, 2004) zou een 
combinatie van automatische en handmatige vraagvoorspelling moeten leiden tot de meest 
nauwkeurige vraagvoorspellingen. Om dit te realiseren is een voorspelsysteem (AH
systeem) ontworpen dat rekening houdt met alle factoren die de vraag beTnvloeden , zoals 
opgesomd in paragraaf 4.4. 
Hieronder volgt een beschrijving van het AH-systeem op hoofdpunten. De gedetailleerde 
uitwerking van het AH-systeem is te vinden in Bijlage 11. 
<I Dit AH-systeem maakt gebruik van automatische vraagvoorspelling die in bepaalde 

gevallen handmatig kan warden aangepast. 
ct Het AH-systeem bestaat uit een aantal stappen, zoals weergegeven in figuur 5.1. 
Q Verschillende voorspelpakketten (waaronder ForecastPRO) bieden de planner de 

mogelijkheid een vraagvoorspelling handmatig te overschrijven. Wat het AH-systeem 
doet is de vraaghistorie via een aantal correctiestappen zo stabiel mogelijk weergeven, 
waardoor via een ingebouwde exceptierapportage de gevallen waar een oordeel van de 
planner wenselijk is naar voren kunnen warden gehaald ("Management by Exception"). 
Na deze beoordeling van de planner warden de voorspellingen weer aangepast voor 
seizoensinvloeden en speciale toekomstige gebeurtenissen. 
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0 Het AH-systeem aggregeert vraag van alle klanten en vestigingen op GPK-niveau om 

seizoensinvloeden te ontdekken welke vervolgens warden toegepast op alle 
onderliggende art ikelen. 

0 Voor mandaatartikelen wordt de vraag voorspeld op PKK-niveau per vestiging op basis 
van de verpakkingsinhouden. Vervolgens wordt op basis van het aantal klanten per 
mandaat de vraagvoorspelling verdeeld over de artikelen met dezelfde PKK en ten slotte 
teruggerekend naar aantal verpakkingen. 

0 Om backordersituaties te herkennen is de vraag van alle klanten per vestiging opgeteld. 
Voor alle andere stappen zijn de berekeningen op artikelniveau , per vestiging , en voor 
apotheken en ziekenhuisapotheken afzonderlijk. 

Voor het voorspellen van de vraag wordt enkel gebruik gemaakt van Exponential Smoothing. 
Uit verschillende onderzoeken (a.a. Makridakis et al., 1982) blijkt dat Exponential Smoothing 
net zo goed of zelfs beter presteert dan ingewikkelde voorspelmodellen. Daarnaast merkt 
Durlinger (2006) op dat ingewikkelde voorspelmodellen voor planners moeilijk te begrijpen 
zijn en zo eerder een nadeel dan een voordeel zijn. Het gebruikte voorspelmodel staat 
bekend als Holt's Two-Parameter Trend Model. Er wordt dus wel een trend toegepast, maar 
die wordt gedempt, omdat het niet zeker is of de trend zich in dezelfde mate door zal zetten. 
Holt's Two-Parameter Trend Model wordt als volgt beschreven (Delurgio, 1997) : 

waar: 

s, = aY, + (1 - aXs,_1 +h,_1) 

b, =/3(S, - St-1 )+(t-f3}1J1_ 1 

a = level dempingconstante 
Sr = gedempte level eind periode t 
Yr = voorspelde vraag voor periode t 
f3 = trend dempingconstante 
br = gedempte trend in periode t 
m = voorspel horizon 
Fr+m = vraagvoorspelling voor periode t + m 

(6) 

(7) 

(8) 

ForecastPRO bepaalt per artikel afzonderlijk de best passende waarde voor a en f3 op 

basis van een bestfit. De bepaalde a en f3 warden vervolgens gebruikt bij het voorspellen 

van de vraag voor de komende 26 weken. 

Bij het vergelijken van de vraagvoorspellingen wordt alleen gekeken naar de 
vraagvoorspelling zelf en niet naar bijvoorbeeld de betrouwbaarheidsintervallen die oak 
warden gebruikt om de veiligheidsvoorraad te bepalen. Exponential Smoothing geeft 
dezelfde vraagvoorspellingen als het model van Croston voor intermitterende vraag. Croston 
kan echter voor artikelen met intermitterende vraag een betere veiligheidsvoorraad 
berekenen. Daarom verdient het aanbeveling om in de toekomst, als het voorspelsysteem 
wordt toegepast op de voorraadplanning, in bepaalde gevallen het model van Croston als 
voorspelmodel te gebruiken. Welke gevallen dit zijn moet nag verder onderzocht warden, 
maar een mogelijk criterium is bijvoorbeeld: gebruik het model van Croston als de vraag 
meer dan 50% van de weken gelijk aan O is. 
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Apotheken 

Art. zonder GPK/PKK 
apart voorspellen N I Z 

Zwarte letters: correctie afzethistorie 
Witte letters: voorspellen 

Art1kelen met 
GPK/PKK voorspellen 

Voorspellen vraag 
rnet-mandaatart. N I Z 

Mandaatart1kelen 
apart voorspellen N I Z 

Terugrekenen naar 
1nhoud verpakk1no 

Figuur 5.1: Opzet AH-systeem 
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6 Vergelijken oplossingsrichtingen 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de prestaties van de drie oplossingsrichtingen uit 
hoofdstuk 5 zich tot elkaar verhouden. In paragraaf 6.1 wordt begonnen met een beschrijving 
van de gebruikte prestatiemaat om de kwaliteit van de vraagvoorspellingen per 
oplossingsrichting te vergelijken. In paragraaf 6.2 wordt de kwaliteit van het A-systeem 
vergeleken met het H-systeem. In paragraaf 6.3 wordt de kwaliteit van het A-systeem 
vergeleken met het AH-systeem. In paragraaf 6.4 worden twee nieuwe prestatiematen 
ge'introduceerd om de kwaliteit van de vraagvoorspellingen uit te drukken in maten die van 
belang zijn voor Voorraadbeheer. Tevens worden in de paragraaf de nieuwe prestatiematen 
berekend voor het A-systeem en het AH-systeem. Per paragraaf worden de uitkomsten 
samengevat en geanalyseerd. In paragraaf 6.5 worden de drie oplossingsrichtingen 
beoordeeld en gerangschikt van goed naar slecht. 

6.1 Gebruikte prestatiemaat 

In de literatuur zijn al veel verschillende prestatiematen beschreven die kunnen worden 
gebruikt om de nauwkeurigheid van voorspellingen te bepalen. In het boek van Silver et al. 
(1998) wordt een drietal prestatiematen genoemd: 

Gemiddelde kwadratische fout (MSE) 

MSE =_!_ tk)2 
n 1=1 

Gemiddelde absolute afwijking (MAD) 
n 

MAD= Ele,l!n 
t=l 

Gemiddelde absolute procentuele afwijking (MAPE) 

MAPE = [_!_ t 5_ l x 100 
n i =I x, 

waar: 
er = Xt - Fr 
F1 = voorspelling voor periode t 
n = aantal gebruikte voorspelfouten 
X1 = vraag in periode t 

(9) 

(10) 

( 11) 

Van deze prestatiematen geeft de MAPE het meeste inzicht, omdat de voorspelfout wordt 
vergeleken met de hoogte van de werkelijke vraag. Een afwijking van 10% heeft meer 
betekenis dan een afwijking van 10 eenheden. Een voorbeeld waar de MAPE als 
prestatiemaat wordt gebruikt, is Lawrence et al. (2000). Onlangs verscheen een artikel van 
Hyndman & Koehler (2006) waarin veel verschillende prestatiematen voor 
voorspelnauwkeurigheid worden bediscussieerd. In dit artikel vormt de belangrijkste kritiek 
op de MAPE het feit dat deze niet berekend kan worden in het geval x1 =0. Aangezien 
dergelijke waarnemingen voor het assortiment van OPG vaak voor komen is de MAPE in dit 
geval geen geschikte prestatiemaat. Hyndman & Koehler dragen ter vervanging van alle 
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reeds bestaande prestatiematen de MASE aan. Zij pleiten ervoor dat de MASE vanaf nu de 
standaard prestatiemaat voor voorspelnauwkeurigheid wordt. 

De gemiddelde absolute geschaalde fout (MASE) wordt berekend met: 

en 

waar 

e, 
q, = 1 I 

- Elxi - xi-II 
l -1 i=2 

MASE= gemiddelde~q, I) 

q1 = geschaalde tout bij voorspelling van t weken vooruit 
I = weeknummer van laatst bekende week 

= weeknummer 
xi = vraag in week i 
t = weeknummer voorspelde week 

(12) 

(13) 

De MASE vergelijkt de voorspelfout met de gemiddelde absolute fout van de na"ieve 
voorspelmethode op basis van de vraaghistorie die bekend is op het moment van 
voorspellen. Bij de na"ieve voorspelmethode wordt de laatste waarneming steeds als 
voorspelling voor de eerstvolgende week genomen. Als MASE < 1, dan is de gebruikte 
voorspelmethode gemiddeld nauwkeuriger dan de na"ieve voorspelmethode. 
Een minpunt van de gegeven formule voor de MASE is dat de gemiddelde absolute fout van 
de na"ieve voorspelmethode wordt berekend op basis van de vraaghistorie die bekend is QQ 
het moment van voorspellen. Het kan echter voor komen dat een vraagvoorspelling wordt 
gedaan voor 14 weken vooruit. Gedurende deze periode kan een artikel plotseling een stuk 
moeilijker voorspelbaar worden (toename in de gemiddelde absolute fout van de na"ieve 
voorspelmethode). Door de vraag in de weken tussen het voorspelmoment en de voorspelde 
week niet mee te nemen kan een fout in de voorspelling erg zwaar worden meegerekend, 
terwijl het artikel gedurende deze tussenliggende weken ook een stuk moeilijker 
voorspelbaar (door veranderend vraagpatroon) is geworden. Om deze reden is de formule 
voor de MASE voor dit onderzoek aangepast en ziet er nu zo uit: 

e, 
MASE = gemiddelde 1-----'----1 1 t- 1 

- Elx, -x,_11 
52 t - 53 

(14) 

Bij het vergelijken van de MASE voor de verschillende oplossingsrichtingen is gerekend 
vanaf t - 53, zodat bij het berekenen van de gemiddelde absolute fout van de na"ieve 
voorspelmethode alleen gebruik wordt gemaakt van de vraag de afgelopen 52 weken (= 1 
jaar). Zo wordt voorkomen dat er te veel vraaghistorie wordt gebruikt, want de vraag kan 
over de afgelopen jaren natuurlijk een stuk makkelijker of moeilijker voorspelbaar worden . 
Minder dan 52 weken gebruiken zou het risico met zich meebrengen dat bepaalde 
seizoensinvloeden niet mee worden genomen. Daarnaast wordt bij het gebruik van minder 
weken het risico groter dat de vraag elke week O was waardoor de MASE niet meer 
berekend kan worden. 

Ondanks het feit dat de MASE minder be"invloedbaar is door slowmovers dan andere 
prestatiematen is toch gekozen om een aparte prestatiemaat voor slowmovers toe te 
passen. Voor slowmovers is het Percentage Beter (PB) (Armstong & Collopy, 1992) gebruikt. 
Het Percentage Beter geeft aan in hoeveel procent van de gevallen het ene systeem 
nauwkeuriger was dan het andere systeem door te kijken naar de absolute fout. 
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Als grove definitie voor fastmovers is genomen: totale vraag per distributiecentrum vanaf 
2002 week 1 grater dan 600 verpakkingseenheden. Een betere definitie zou zijn : het aantal 
door de klanten geplaatste orderregels per artikel vanaf 2002 week 1 boven een bepaalde 
waarde. Deze definitie kon niet warden gebruikt vanwege de beperkte beschikbare tijd. Voor 
fastmovers werd per oplossingsrichting de MASE berekend. 

6.2 Automatische vs. handmatige vraagvoorspelling 

In deze paragraaf wordt beschreven met welke oplossingsrichting de meest nauwkeurige 
vraagvoorspellingen gedaan warden; automatische of handmatige vraagvoorspelling. Om dit 
te onderzoeken zijn de 1500 verzamelde voorspellingen via het H-systeem vergeleken met 
de voorspellingen door het A-systeem (ForecastPRO). Bij het vergelijken is onderscheid 
gemaakt tussen fastmovers (67% van de voorspellingen) en slowmovers (33% van de 
voorspellingen). De planners die de handmatige vraagvoorspellingen deden werden op de 
hoogte gesteld van hun score, zodat een competitie-element ontstond gedurende de drie 
weken dat ze de vraagvoorspellingen deden. De resultaten zijn in tabel 6.1 weergegeven per 
week per planner. In de laatste twee kolommen zijn de resultaten gegeven van handmatige 
vraagvoorspelling voor dezelfde gevallen door een buitenstaander (leek). 

1 1,49 1,32 40% 
eerste 2 0,77 0,76 64% 0,86 56% 
meting 3 1,06 0,83 53% 

4 1,24 0,93 63% 0,85 53% 
1 2,89 2,87 51% 2,95 64% 

tweede 2 0,90 1,05 39% 
meting 3 1,05 1,09 44% 

4 1,37 0,98 51% 1,09 45% 
1 1,05 0,89 46% 

derde 2 1, 14 0,95 60% 
meting 3 1,42 1,36 51% 

4 0,99 0,94 22% 
Totaal 1,28 1,16 49% 

label 6.1: Uitkomsten A-systeem vs. H·systeem per planner 

Tabel 6.2 bevat de prestaties van de beide oplossingsrichtingen waarbij onderscheid wordt 
gemaakt op het aantal weken dat vooruit voorspeld moest warden ; 1, 12 of 24 vooruit. 

0,92 0,81 52% 
12 1,68 1,59 44% 
24 1,38 1,21 44% 

label 6.2: Uitkomsten A-systeem vs. H-systeem op aantal weken vooruit 

Uit tabel 6.1 en tabel 6.2 vallen een aantal zaken te concluderen: 
0 De MASE is in 83% van de gevallen (10 van de 12 metingen) lager voor het A-systeem. 

Tevens ligt de MASE lager bij het A-systeem als wordt gekeken naar het gemiddelde van 
alle gevallen (1 , 16 < 1,28). Dit duidt erop dat voor fastmovers het A-systeem de 
nauwkeurigste resultaten oplevert. 
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'I Voor slowmovers zijn de prestaties van beide oplossingsrichtingen praktisch gelijk. In 

49% van de gevallen levert het H-systeem de nauwkeurigste resultaten. 
'I De MASE voor planner 1 in de tweede week ligt stukken hoger dan in alle andere 

gevallen. Dit wordt veroorzaakt door een artikel dat 12 weken vooruit voorspeld moest 
warden en een q1 scoorde van 151 (zie Bijlage 13, figuur 13.1 ). Een dergelijk geval 
betekent niet dat planner 1 zo slecht voorspeld heeft, maar dat er moeilijkere gevallen 
voorspeld moesten warden door deze planner. Daarom zijn de prestaties per planner 
vergeleken met de prestaties van ForecastPRO voor diezelfde gevallen. Op basis 
hiervan is de ranglijst van beste planner opgemaakt. Hieruit volgde de volgende 
eindstand: 
1. Planner 2 MASE 2,2% slechter dan ForecastPRO 
2. Planner 3 MASE 9,9% slechter dan ForecastPRO 
3. Planner 1 MASE 11 ,0% slechter dan ForecastPRO 
4. Planner 4 MASE 26,2% slechter dan ForecastPRO 

'I Uit tabel 6.2 valt op te maken dat de nauwkeurigheid van de vraagvoorspelling afneemt 
naar mate het aantal weken dat vooruit voorspeld moet warden toeneemt. Deze 
waarneming klopt helemaal als de voorspelling van het artikel uit grafiek 13.1 van Bijlage 
13 niet wordt meegerekend. 

Er kan dus warden geconcludeerd dat automatische vraagvoorspelling betere resultaten 
oplevert dan handmatige vraagvoorspelling. Om de toegevoegde waarde van de 
artikelkennis van de voorraadplanners te bepalen zijn hun vraagvoorspellingen nag 
vergeleken met vraagvoorspellingen van buitenstaanders. Er is aan vier personen gevraagd 
om een set van 125 artikelen te voorspellen. De gebruikte sets zijn eerder oak gebruikt door 
de planners, waardoor de voorspelnauwkeurigheid onderling goed te vergelijken is. Het 
bleek dat twee van de vier buitenstaanders het beter deden dan de voorraadplanner voor 
fastmovers. Een van de vier buitenstaanders deed het beter dan de voorraadplanner voor 
slowmovers. Deze resultaten wijzen erop dat de kennis van de artikelen die de 
voorraadplanners hebben niet kan warden omgezet in betere voorspellingen ten opzichte 
van mensen die deze kennis niet hebben. 

6.3 Automatische vraagvoorspelling vs. het voorspelsysteem 

In deze paragraaf wordt de voorspelnauwkeurigheid van automatische vraagvoorspelling (A
systeem) vergeleken met die van vraagvoorspelling door het AH-systeem uit paragraaf 5.4. 
Het AH-systeem is niet geheel geautomatiseerd en daardoor erg bewerkelijk. Om niet te veel 
tijd kwijt te zijn aan het doorlopen van alle stappen van het AH-systeem is een random 
selectie van 1000 voorraadartikelen gedaan. Alleen voor deze artikelen wordt een 
vraagvoorspelling gedaan. Er is op vier verschillende momenten voor de komende 26 weken 
voorspeld (zoals in de opdrachtformulering wordt verwacht), namelijk na week 49 van 2005 
en na week 50, 51 en 52 van dat jaar. Er is gekozen om de laatste weken van 2005 mee te 
nemen in de te voorspellen weken, omdat zo oak kan warden bekeken hoe de beide 
oplossingsrichtingen in deze weken presteren. In eerste instantie is de MASE (14) weer 
gebruikt als prestatiemaat voor fastmovers (50% van de voorspellingen) en het Percentage 
Beter als prestatiemaat voor slowmovers (50% van de voorspellingen). 
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6.3.1 Resultaten fastmovers 

De resultaten voor fastmovers zijn weergegeven in figuur 6.1 en figuur 6.2. 

2 

0 

MASE Regio Noord 
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Figuur 6.1: MASE per oplossingsrichting bij toenemend aantal weken dat vooruit voorspeld wordt voor Regio Noord 
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Figuur 6.2: MASE per oplossingsrichting bij toenemend aantal weken dat vooruit voorspeld wordt voor Regio Zuid 

In figuur 6.1 en 6.2 zijn Regio Noord en Regio Zuid afzonderlijk beschreven. Met beide 
oplossingsrichtingen zijn op vier verschillende momenten vraagvoorspellingen gedaan. In de 
grafiek is het eerste datapunt de MASE van de voorspellingen voor de eerstvolgende week. 
De verwachting is dat de MASE toeneemt naarmate er verder vooruit voorspeld moet 
warden. Vooral de grafiek voor Regio Zuid bevestigt deze verwachting. In de grafiek voor 
Regio Noord is dit moeilijker waarneembaar. Opvallend in de grafiek voor Regio Noord is de 
hoge waarde van de MASE bij een tot vier weken vooruit voorspellen. Deze afwijking wordt 
veroorzaakt door een artikel. Het vraagpatroon naar dit artikel is weergegeven in Bijlage 13, 
figuur 13.2. Tevens is in Bijlage 13 in figuur 13.3 het voorloop van de MASE weergeven als 
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dit ene artikel buiten beschouwing wordt gelaten. In figuur 13.2 is waarneembaar dat de 
vraagvoorspelling van het AH-systeem het toekomstige vraagniveau goed benadert, maar 
een paar weken te vroeg dit vraagniveau laat beginnen. Het A-systeem voorspelt voor alle 
komende weken een vraag praktisch gelijk aan 0. Als wordt gekeken naar de manier waarop 
de afdeling Voorraadbeheer de vraagvoorspellingen uiteindelijk zal gebruiken, is de 
voorspelling van het AH-systeem veel beter. Er wordt een paar weken te vroeg ingekocht, 
maar uiteindelijk zal de voorspelde hoeveelheid wel verkocht warden. Tegelijkertijd wordt 
een goede servicegraad verzekerd. De voorspellingen van het A-systeem leiden dan wel niet 
tot een overvoorraad, maar zorgen wel voor een slechte servicegraad vanaf het moment dat 
de vraag naar het artikel plotseling toeneemt. Voor Voorraadbeheer is het dus belangrijk hoe 
de vraagvoorspellingen het voorraadniveau en de servicegraad be"invloeden. In paragraaf 
6.4 wordt daarom beschreven hoe het A-systeem en het AH-systeem presteren als 
voorraadwaarde en servicegraad als prestatiematen warden genomen. 

6.3.2 Resultaten slowmovers 

Om voor slowmovers de voorspelnauwkeurigheid van het A-systeem te vergelijken met de 
voorspelnauwkeurigheid van het AH-systeem is gebruik gemaakt van het Percentage Beter. 
In figuur 6.3 is het percentage weergegeven van de gevallen dat het AH-systeem beter was 
afgezet tegen het aantal weken dat vooruit voorspeld is. De voorspellingen voor Regio Noord 
en Regio Zuid zijn afzonderlijk bekeken. 
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Figuur 6.3: Per DC percentage AH-systeem beter afgezet tegen aantal weken vooruit voorspeld 

Het Percentage Beter 1 week vooruit is hier het gemiddelde over de vier uitgevoerde 
voorspelmomenten voor de voorspelling van een week vooruit. Zo zijn oak de andere punten 
in de grafiek bepaald. 

6.3.3 Conclusies 

Uit de resultaten in de voorgaande subparagrafen valt een aantal conclusies te trekken die 
hier puntsgewijs warden genoemd: 
" Voor fastmovers geldt dat het AH-systeem vrijwel constant beter presteert dan het A

systeem. 
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0 Voor slowmovers presteert het AH-systeem consequent beter dan het A-systeem ; het 

Percentage Beter ligt immers steeds ruim boven de 50%. 
Q Voor slowmovers geldt dat het AH-systeem in het bijzonder voor de korte termijn (tot 4 

weken vooruit) sterk beter voorspelt dan ForecastPRO. 
0 Voor fastmovers geldt dat de voorspelnauwkeurigheid afneemt naarmate verder vooruit 

voorspeld wordt. 
0 De vraag van klanten in Regio Zuid is - bij gebruik van het AH-systeem - beter 

voorspelbaar dan de vraag van klanten in Regio Noord. 
0 De MASE is geen bruikbare prestatiemaat om de oplossingsrichtingen te beoordelen, als 

wordt gekeken met een "Voorraadbeheerbril". De verbetering in voorspelnauwkeurigheid 
is niet vertaalbaar naar een betere servicegraad of lagere voorraadwaarde. 

Deze laatste conclusie heeft ertoe geleid dat nieuwe prestatiematen zijn gebruikt die de 
voorspelnauwkeurigheid uitdrukken in voor Voorraadbeheer relevante getallen . Deze 
prestatiematen en de nieuwe resultaten worden behandeld in paragraaf 6.4. 

6.4 Prestatiematen door een "Voorraadbeheerbril" 

In paragraaf 6.3 is aangegeven dat de MASE voor Voorraadbeheer geen bruikbare 
prestatiemaat is. De afdeling Voorraadbeheer is ge'interesseerd in de voorspelmethode 
waarmee de beste servicegraad kan worden behaald tegen een minimale voorraadwaarde. 
Daarom worden in deze paragraaf twee nieuwe prestatiematen ge'introduceerd. Vervolgens 
zullen de prestaties van het A-systeem en het AH-systeem worden uitgedrukt in deze 
prestatiematen. 
Deze prestatiematen zijn niet gebruikt voor de vergelijking tussen het H-systeem en A
systeem , omdat de veiligheidsvoorraad per artikel per distributiecentrum gedurende de 
verschillende weken van 2005 niet bekend is. 

6.4.1 Voorraadwaarde en servicegraad 

De afdeling Voorraadbeheer streeft naar een hoge servicegraad tegen een lage 
voorraadwaarde. Daarom worden voorraadwaarde en servicegraad genomen als 
prestatiematen voor de vraagvoorspellingen. Bij het berekenen van de prestatiematen wordt 
er vanuit gegaan dat elke week precies door OPG wordt ingekocht wat er voor die week aan 
vraag is voorspeld. 

Voorraadwaarde 
Op het moment dat er voor de komende week meer wordt voorspeld dan dat er die week 
wordt verkocht, bl ijft een deel op voorraad liggen. De voorraadbeheerder is ge'interesseerd in 
de hoeveelheid artikelen die op voorraad blijven liggen na een week, hoeveel die artikelen 
samen waard zijn en hoe lang ze daarna nog op voorraad blijven liggen. In figuur 6.4 en 
figuur 6.5 is voor Noord en Zuid afzonderlijk weergegeven hoeveel van de voorspelde vraag 
er per oplossingsrichting gemiddeld na een week niet is verkocht ; dit is het eerste datapunt in 
de grafiek. Vervolgens valt uit de lijn op te maken hoe snel deze te veel voorspelde artikelen 
worden verkocht in de vorm van een teruglopende voorraadwaarde. 
Uit figuur 6.4 valt af te lezen dat van de voorspelling door het A-systeem voor de 
eerstvolgende week € 93.000 aan artikelen niet wordt afgenomen. Voor het AH-systeem 
wordt slechts € 76.900 niet afgenomen. Het verschil in figuur 6.5 is nog een stuk groter en in 
het voordeel van het AH-systeem: € 125.000 voor het A-systeem tegen € 72.000 voor het 
AH-systeem. 
In figuur 6.4 en 6.5 wordt alleen gekeken naar het verloop van de voorraadwaarde met de 
voorspellingen voor de eerstvolgende week als uitgangspunt. Het is ook interessant te weten 
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hoe deze voorraadwaarde er uitziet voor voorspellingen van meerdere weken vooruit. 
lnformatie hierover is te vinden in Bijlage 13, figuur 13.4 en 13.5. 
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Figuur 6.4: Voorraadwaarde over de komende weken voor Regio Noord 
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Figuur 6.5: Voorraadwaarde over de komende weken voor Regio Zuid 

Servicegraad 
lndien er niet meer, maar juist minder wordt voorspeld dan dat er gevraagd wordt, dan 
bestaat het risico dat niet aan de vraag van de klant voldaan kan warden. Om dit risico op te 
vangen bestaat de veiligheidsvoorraad. Deze is per artikel en per distributiecentrum bepaald. 
Er kan voor een artikel niet aan de vraag voldaan warden als de vraagvoorspelling en de 
veiligheidsvoorraad samen lager zijn dan de werkelijke vraag. Er kan per voorspelde week 
warden bekeken bij hoeveel artikelen niet aan de vraag kan warden voldaan. Dit aantal delen 
door het totale aantal voorspelde artikelen levert de gemiste service op (1 - gemiste 
servicegraad = servicegraad). Als bijvoorbeeld voor 50 van de 1000 artikelen de 
vraagvoorspelling te laag is, is de servicegraad 95%. De gebruikte veiligheidsvoorraad is de 
begin januari 2006 per artikel per DC binnen Voorraadbeheer bepaalde. In figuur 6.6 en 
figuur 6.7 is voor Noord en Zuid afzonderlijk weergegeven wat de servicegraad is als een 
week vooruit wordt voorspeld, twee weken vooruit, tot 26 weken vooruit. 
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Figuur 6.6: Servicegraad over de komende weken voor Regio Noord 
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Figuur 6.7: Servicegraad over de komende weken voor Regio Zuid 

TU/e 

Voor Regio Zuid haalt het A-systeem op korte termijn een hogere servicegraad dan het AH
systeem . Dit wordt veroorzaakt door de voorspellingen voor week 52 van 2005 en week 1 
van 2006. Voor deze weken voorspelt het AH-systeem laag door de gebruikte 
correctiepercentages voor deze speciale weken. Door het A-systeem wordt juist de trend 
doorgetrokken, die zichtbaar is in de vraag de weken net voor Kerst en Nieuwjaar. Hierdoor 
vallen bij het A-systeem de voorspellingen erg hoog uit en kan een hoge servicegraad 
warden gerealiseerd. Daar staan wel hoge voorraadkosten tegenover. 
De voorspellingen met het AH-systeem voor de laatste weken van 2005 vallen iets te laag 
uit. Dit komt doordat de klanten die in januari 2006 zijn vertrokken niet zijn meegenomen in 
het voorspelsysteem, terwijl deze nog wel bestelden in de laatste weken van 2005. 

6.4.2 Conclusies 

Uit de grafieken in subparagraaf 6.4.1 en Bijlage 13 en 14 valt een aantal conclusies te 
trekken. 
Qi Gebruik van de vraagvoorspellingen uit het AH-systeem leidt tot een 26% lagere 

voorraadwaarde en een restvoorraad na 13 weken die 44% lager ligt dan bij gebruik van 
het A-systeem. 
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Q De lagere voorraadwaarde die te realiseren valt met de voorspellingen uit het AH

systeem gaat niet ten koste van de servicegraad. De servicegraad die wordt behaald met 
voorspellingen uit het AH-systeem is voor de meeste gevallen (vooral als verder vooruit 
wordt voorspeld) hoger dan de servicegraad met het A-systeem. De servicegraad is 
gemiddeld 0,7% hoger voor het AH-systeem. 

Q De servicegraad wordt slechter naarmate er verder vooruit voorspeld wordt. 
0 Naarmate er verder vooruit wordt voorspeld neemt de voorraadwaarde toe, evenals de 

waarde van de voorraad die na 13 weken nag niet is verkocht (zie Bijlage 13). Hierop 
vormt de voorraadwaarde bij automatische voorspelling voor Regio Noord een 
uitzondering. Het valt op dat in dit ene geval bij voorspellingen verder vooruit de 
voorraadwaarde afneemt. Een mogelijke verklaring hiervoor is de lage automatische 
vraagvoorspelling als wordt voorspeld na week 52 van 2005. De waarneming van een 
lage vraag in de laatst bekende week wordt doorgetrokken voor alle voorspelde weken. 
Voor Regio Noord is deze trend in de door ForecastPRO gebruikte voorspelmodellen 
sterker doorgetrokken dan voor Regio Zuid. 

6.5 Vergelijken van de drie oplossingsrichtingen 

In paragraaf 6.2, 6.3 en 6.4 zijn de drie oplossingsrichtingen met elkaar vergeleken op basis 
van verschillende prestatiematen. De uitkomsten van de vergelijkingen warden in deze 
paragraaf gegeven. 
De uitkomsten van de vergelijkingen tussen de oplossingsrichtingen zijn ge·interpreteerd en 
in tabel 6.3 via een beoordeling weergegeven. Een beoordeling van O betekent dat beide 
oplossingsrichtingen ongeveer gelijk scoorden. Een beoordeling van + of ++ betekent dat de 
oplossingsrichting beter scoorde dan het A-systeem. Een score lager van - of -- duidt erop 
dat de oplossingsrichting slechter scoorde dan het AH-systeem. 

H-s steem 
MASE 

MASE 
Percenta e Beter 
Voorraadwaarde 
Service raad 

Tabel 6.3: Beoordeling H-systeem en AH-systeem ten opzichte van het A-systeem 

Als de drie oplossingsrichtingen gerangschikt warden van goed naar slecht, volgt deze 
stand: 

1 . AH-systeem 
2. A-systeem (Automatische vraagvoorspelling) 
3. H-systeem (Handmatige vraagvoorspelling) 

Deze rangschikking komt overeen met bevindingen uit Blattberg & Hoch (1990) en Tazelaar 
& Snijders (2004). De beste vraagvoorspellingen resulteren uit een combinatie van 
geautomatiseerde vraagvoorspelling en handmatige vraagvoorspelling (aanpassing indien de 
planner dit nodig acht). 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

Dit hoofdstuk vormt de afsluiting van het afstudeerrapport. In paragraaf 7.1 warden voor 
zowel de analyse- als de ontwerpfase de belangrijkste conclusies gegeven. In paragraaf 7.2 
warden aanbevelingen gedaan met betrekking tot een nieuw voorspelsysteem voor OPG en 
de implementatie daarvan. In paragraaf 7.3 worden suggesties voor verder onderzoek 
gegeven. 

7.1 Conclusies 

De conclusies vatten samen wat de uitkomsten zijn bij het realiseren van de 
onderzoeksopdracht: 

Het realiseren van een betrouwbare vraagvoorspelling per week, voor de komende 26 
weken, voor a/le voorraadartikelen, per distributiecentrum, via een eenvoudig proces, op 
basis van de vraaghistorie. 

7.1.1 Conclusies met betrekking tot huidige situatie 

Er is ruimte voor verbetering in de betrouwbaarheid van de vraagvoorspellingen. Meerdere 
factoren zijn ge"identificeerd die erop duiden dat deze verbetering realiseerbaar is. 

0 De huidige voorspelmethode - met behulp van ForecastPRO - wordt door de 
voorraadbeheerders als onbetrouwbaar beschouwd. De vraagvoorspellingen warden 
weinig gebruikt bij voorraadbeheerbeslissingen, de voorraadbeheerders hebben het idee 
dat ze zelf de toekomstige vraag beter kunnen inschatten. 

0 In de huidige situatie wordt voor vraagvoorspellingen voornamelijk gebruik gemaakt van 
gemiddeldes. 

0 Bij het beoordelen van de toekomstige vraag hebben de voorraadbeheerders weinig 
informatie tot hun beschikking, of de informatie is moeilijk te achterhalen. 

7.1.2 Conclusies met betrekking tot vraagpatroon 

Om een goed inzicht te krijgen in wat voorspeld wordt (de vraag van de klanten) is het 
vraagpatroon grondig geanalyseerd op verschillende niveaus. Hierbij is vanuit drie 
invalshoeken gekeken naar de invloed op de gevraagde hoeveelheid. De invalshoeken zijn: 
Tijd, Klant en Artikel. Hieronder wordt elke invalshoek kort besproken. 

Tijd 
0 Consumenten I patienten bestellen net voor vakanties meer en tijdens vakanties minder 

dan normaal. 
0 Apotheken bestellen aan het begin van een nieuwe maand meer dan gemiddeld. 
0 Voor seizoensartikelen is de tijd van invloed op hoeveel er gevraagd wordt. 
0 Het doorvoeren van prijswijzigingen op artikelen heeft invloed op de vraag. 

Kl ant 
0 Het aantal klanten dat vast bij OPG bestelt verandert steeds, waardoor de totale 

gevraagde hoeveelheid ook steeds verandert. 
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Q Ziekenhuisapotheken bestellen vaak andere artikelen en volgens een ander patroon dan 

overige apotheken. 
Q Het mandaat dat een klant heeft afgesloten met OPG bepaalt voor een deel welke 

artikelen hij bestelt. 

Artikel 
Q De artikelen die OPG verkoopt doorlopen een typische levenscyclus. Per 

levenscyclusfase is de gevraagde hoeveelheid anders. 
Q De vraag naar uitwisselbare artikelen is sterk onderling afhankelijk. Toename in de vraag 

naar het ene artikel gaat ten koste van de vraag naar een vergelijkbaar artikel. 

7.1.3 Conclusies met betrekking tot oplossingsrichtingen 

Om de onderzoeksopdracht te realiseren is een drietal oplossingsrichtingen opgesteld. Per 
oplossingsrichting is getracht de conclusies uit de analysefase zo goed mogelijk te gebruiken 
bij het voorspellen van de vraag. Bij het vergelijken van de drie oplossingsrichtingen valt een 
aantal conclusies te trekken: 

Q De MASE (Hyndman & Koehler, 2006) is geen bruikbare prestatiemaat om de 
vraagvoorspellingen uit de drukken in resulterende voorraadbeheerprestaties. 

Q Automatische vraagvoorspelling leidt tot nauwkeurigere resultaten dan handmatige 
vraagvoorspelling. 

Q Er is geen verschil waarneembaar tussen de voorspelnauwkeurigheid van de planner en 
de voorspelnauwkeurigheid van een buitenstaander. 

Q Het AH-systeem (een combinatie van automatische en handmatige vraagvoorspelling) 
leidt tot nauwkeurigere resultaten dan automatische vraagvoorspelling. 

Q De voorspellingen door het AH-systeem leiden, in vergelijking met automatische 
vraagvoorspelling , tot een 26% lagere voorraadwaarde, een 0,7% hogere servicegraad 
en een restvoorraad na 13 weken die 44% lager ligt (voor berekening zie Bijlage 14, 
definities van de prestatiematen zijn te vinden in paragraaf 6.4, deze zijn anders dan de 
definities die binnen de afdeling Voorraadbeheer worden gebruikt). 

7.2 Aanbevelingen 

Om te kunnen profiteren van de voordelen van het AH-systeem, zoals hiervoor aangegeven, 
wordt aanbevolen het AH-systeem te implementeren. 

Het implementeren van het AH-systeem kan leiden tot aanzienlijk lager voorraadkosten 
en lagere afschrijving op de voorraad, terwijl de servicegraad toeneemt. Voor de 
implementatie van het AH-systeem dient een gereedschap te worden ontwikkeld dat de 
afzetdata kan bewerken. De bewerkte afzetdata kunnen worden gebruikt in het 
momenteel toegepaste softwareprogramma ForecastPRO om vraagvoorspellingen te 
genereren. 

-
In deze paragraaf volgen enkele aanbevelingen ten aanzien van het AH-systeem en de 
implementatie daarvan. Het AH-systeem is beschreven in Bijlage 11. 

Bepaal belangrijkste onderdelen van het AH-systeem 
Het AH-systeem bestaat uit veel verschillende stappen. Deze stappen zijn ontworpen op 
basis van de conclusies uit hoofdstuk 4. Het is echter onduidelijk hoeveel elke stap de 
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kwaliteit van de vraagvoorspelling verbetert. Door dit uit te zoeken wordt duidelijk welke 
stappen essentieel zijn en welke stappen weggelaten kunnen warden, omdat ze niets 
toevoegen . 
Het wordt dus aanbevolen per stap de invloed op de voorspelnauwkeurigheid te bepalen. 
Aan de voorraadbeheerders is via een enquete gevraagd wat zij als belangrijkste stappen 
zagen. De uitkomsten van deze enquete zijn te vinden in Bijlage 15 en kunnen als basis 
dienen bij het bepalen van de belangrijkste onderdelen van het AH-systeem. 

AH-systeem zoveel mogelijk automatiseren 
Een van de conclusies is dat de computer beter voorspelt dan de planner. Daarom moet het 
voorspellen zoveel mogelijk warden geautomatiseerd. Het AH-systeem moet zelf met 
vraagvoorspellingen komen, waarbij de wijze van berekenen voor de planner inzichtelijk is. 
Vervolgens is de vraag welke vraagvoorspellingen door de planner aangepast mogen 
warden. Hiervoor dienen goede criteria I richtlijnen te warden opgesteld. 

Goede criteria gebruiken voor vragen beoordeling planner 
Dat het AH-systeem beter presteert dan automatische vraagvoorspelling wordt mede 
veroorzaakt door het gebruik van beoordeling door de planner. Het is belangrijk een goede 
afweging te maken wanneer de beoordeling van de planner wordt gevraagd. De vraag is dus 
voor welke gevallen de planner beter voorspelt dan de computer; wat zijn de broken legs 
(bijzondere gevallen)? In het AH-systeem zijn enkele signaleringsfuncties ingebouwd (outlier
en trendbreuk detectie) die bijzondere gevallen kunnen ontdekken. Door te spelen met de 
kritische waardes voor deze signaleringsfuncties kan warden bepaald welke gevallen door 
de planner beoordeeld moeten warden. Op deze manier kan de invloed van de planner ook 
grater of kleiner warden gemaakt. 

Betrek de planner bij ontwikkeling en implementatie 
Om het AH-systeem goed te kunnen laten werken is het belangrijk dat de planner snapt wat 
het AH-systeem doet. Het gebruik van eenvoudige voorspelmodellen (die vaak even goed 
presteren als ingewikkelde modellen) helpt hierbij, maar is slechts een begin. Bij het 
ontwikkelen van het AH-systeem en de implementatie ervan moet de planner steeds nauw 
betrokken warden. Op deze manier komt het systeem het best tot zijn recht en kan het AH
systeem door goede interactie met de planner de betrouwbaarste vraagvoorspellingen 
genereren. 

Gebruik functionele specificaties bij implementatie van het AH-systeem 
Ten behoeve van de implementatie van het AH-systeem is gestart met het opstellen van 
functionele specificaties. Deze functionele specificaties geven richtlijnen en eisen voor een te 
implementeren tool die de afdeling Voorraadbeheer gaat gebruiken bij het voorspellen van 
de vraag. Om een beeld te schetsen van de functionele specificaties is in Bijlage 16 een deel 
opgenomen. 

7.3 Suggesties voor verder onderzoek 

Na het afstudeeronderzoek zijn nog enkele vragen onbeantwoord gebleven. Twee van de 
openstaande vragen warden reeds onderzocht door derdejaars studenten Technische 
Bedrijfskunde, namelijk: 

1. Een onderzoek naar de kwaliteit van handmatige vraagvoorspelling in het heden. 
Voor deze afstudeeropdracht is de kwaliteit van handmatige vraagvoorspelling gemeten aan 
de hand van vraagvoorspellingen voor weken die al voorbij zijn. Dit kan een vertekend beeld 
geven, omdat de planners nog kennis kunnen hebben van de historische vraag. Het opzetten 
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van een nieuw experiment dat data uit het heden gebruikt zou dan oak zinvol kunnen zijn om 
de toegevoegde waarde van de mens te bepalen bij het maken van vraagvoorspellingen. De 
planner kan hierbij oak de kennis van de vraagontwikkelingen in het heden toepassen, om 
tot betere voorspellingen te komen. Het is interessant om te weten of de planner misschien 
de neiging heeft om steeds te hoog of te laag te voorspellen en voor welke gevallen de 
planner consequent beter voorspelt dan ForecastPRO. Hieruit kan een advies volgen 
wanneer wel I niet gebruik te maken van handmatige vraagvoorspelling. 

2. Belangrijkste aspecten en haalbaarheid van het voorspelsysteem bepalen. 
Het is onduidelijk welke stappen uit het AH-systeem de grootste verbetering in de 
voorspelling realiseren . Het is oak mogelijk dat bepaalde stappen niets bijdragen aan een 
verbetering van de voorspelling. Daarnaast is het de vraag of het in de praktijk mogelijk is om 
al deze stappen I onderdelen in een goed werkend automatisch systeem op te nemen. 

Hieronder volgen nag andere suggesties voor verder onderzoek. Dit verder onderzoek is niet 
noodzakelijk voor de implementatie van het AH-systeem door OPG, maar zou wel bruikbare 
extra kennis op kunnen leveren. 

Q Onderzoek naar best bruikbare voorspelmodellen. 
Nu wordt gebruik gemaakt van Holt's Two-Parameter Trend Model en wordt voor het 
berekenen van de veiligheidsvoorraad aanbevolen voorspelmodellen voor slowmovers te 
gebruiken. Het is de moeite waard te onderzoeken in welke gevallen welk voorspelmodel 
moet warden toegepast om de beste resultaten te behalen. 

Q Onderzoek naar de beste manier om een voorspelsysteem te implementeren. 
Het gebruik van het voorspelsysteem valt of staat bij een goede implementatie. Om een 
goede implementatie te realiseren kan een studie warden gedaan naar succesvolle en 
mislukte implementaties van voorspelsystemen. 

Q Voorspelsysteem als regressiemodel. 
Er is in dit afstudeeronderzoek gekozen voor een voorspelsysteem bestaand uit 
opeenvolgende stappen. Het is interessant te zien of het voorspelsysteem oak kan 
warden gebouwd als regressiemodel. Welk systeem levert de beste voorspellingen? 

Q Prestatiematen voor vraagvoorspellingen voor Voorraadbeheer. 
In de literatuur warden voorspellingen steeds beoordeeld op hun nauwkeurigheid. Voor 
Voorraadbeheer is het echter veel belangrijker om de vraagvoorspellingen om te kunnen 
zetten in een hoge servicegraad en lage voorraadkosten. Een studie naar de meest 
geschikte prestatiematen voor vraagvoorspellingen vanuit een 
voorraadbeheerperspectief kan interessante en bruikbare resultaten opleveren. 

Q Gebruik van vraagvoorspellingen bij het bepalen van bestelparameters. 
Aan de hand van de vraagvoorspellingen kan een goede veiligheidsvoorraad warden 
bepaald en kan de hoeveelheid warden bepaald die wekelijks bij de leverancier moet 
warden besteld. In de praktijk is wekelijks bestellen niet altijd het verstandigst. Voor OPG 
is het de moeite waard te onderzoeken hoe de vraagvoorspellingen resulteren in een 
bestelniveau en bestelhoeveelheid. 
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