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_________________________ Abstract 

ZIEKENHUIS 

This report describes a research on the possibilities to control the patient flow through a 
radiodiagnostic department. Based on database analysis and a waiting time survey the current 
performance of the department is judged. Three scenarios are designed to allow a comparison 
between customer service and utilization rate. 
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Introduction 

This report refers to my investigation to finish my studies in Industrial Engineering and 
Management Science. The investigation took place in the radiology department of the 
Elkerliek Hospital, from October 1998 until June 1999. 

The assignment 

The ground for the investigation was a growing scarcity of production means, in combination 
with a growing need of customer service and flexibility. In this case the objectives of the 
hospital (efficiency) and the patient (customer service) seem to be conflicting. After all one is 
only able to increase efficiency by decreasing customer service and vice versa. This has led to 
the following research instruction: Is it possible to improve the efficiency of the use of 
equipment and staff and to spread the workload? 
Furthermore the investigation had to give insight into several possible scenarios with relation 
to the balance between customer service and efficiency. 

The current process 

The first step of the investigation was to describe the current processes that take place in the 
department. This description is based on literature, interviews and observations. Three 
different patient flows are distinguished: 
1. the inpatient flow; 
2. the outpatient flow; 
3. the family doctors' patient flow. 
Although every patient is unique, the kind of examination and the sequence of the activities 
are not. In principle all patients have the same routing. In outlines the following steps can be 
distinguished: the process starts when a patient arrives at the reception desk. Next one or more 
x-rays are taken. These x-rays are judged and a report is dictated and typed. When the report 
is authorized it's sent to the physician who requested it and it's filed. Mostly there is waiting 
time between the subsequent steps. Together these activities are called an examination. For 
every patient a certain activity can't start before the preceding activity is finished. This kind of 
process is called a flow-shop. In the following figure the outlines of process are illustrated. 
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Figure 1. Patients' routing 
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Control 

In the department one has to face a certain degree of uncertainty concerning the size and 
contents of the capacity demand. This means that there's uncertainty in relation to the demand 
for the production means of the department. To be able to realize an acceptable workload, one 
must be very flexible. If the department could reduce the uncertainty, the need for flexibility 
would also be reduced. Because it's impossible to store the products of the department, the 
production means have to be available in the right amount at the right time. This can only be 
achieved if one is able to influence the amount and timing of the requests. At the Eindhoven 
University of Technology a model to control patient flows is developed by Blanjaar. This 
model makes use of different planning categories, based on the degree in which the timing of 
the examination can be influenced. The following categories can be distinguished: 

A 

B(amb.) 

B(clin.) 

C 

D(dep.) 

Examinations on empty stomach. These examinations take place on appointment and 
in the morning. This category also contains B- and C-examinations, that are 
appointed together with an A-examination. 

Examinations that take so much time, that they need to take place on appointment. 
This kind of examinations can take place in the morning as well as in the afternoon . 
This category also contains C-examinations that are appointed together with a B
examination. 

Examinations that concern clinical patients. 

Examinations that can take place at the moment the patient arrives in the department. 

Examinations that don't take place in the department, but elsewhere in the hospital. 

D(emergency) Examinations that have to take place immediately. (emergency) 
Figure 2. Planning categories 

Each category has a certain appointment rule and thus a certain degree of control possibility. 
This finds expression in the following figure. 

A 

B(amb.) 

B(clinical} 

C 

D(dep.) 

in the morning 

whole day 

whole day, considering the 
schedule of the clinic 

directly 

directly (or appointed by 
others) 

D(emergency) directly 
Figure 3. Controllability 

completely controllable 

completely controllable 

completely controllable 

predictable 

predictable (week- and season pattern); unpredictable 
day pattern 

predictable (week- and season pattern) 
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Summary 

The workload of each category can be calculated. Next can be specified to what degree the 
availability of the production means is in balance with the need of these production means. 
This quantitative analysis is carried out based on a database, provided by RADOS (Radiology 
Documentation and Information System). 

Data analysis 

The database contains data about all examinations that are carried out in 1997. Based on this 
database several aspects of the performance of the department are analyzed. For every room is 
calculated which workload appears in each category, by subsequently specifying: 
• which National Health Service codes belong to which planning category; 
• in what room an examination can take place; 
• how much time every examination takes; 
• how many examinations are carried out. 
This results in the following summary: 

1 0 4,4 
2 3,4 1,1 
3 0 0 

4and5 0 0 
6 6,4 1,1 
7 0 4,7 
8 0 2,2 
9 4,3 0,02 
10 2,4 0,16 

total 16,4 13,7 

Table 1. Workload (hours a day) 

2,7 
0,2 

0 
1,2 
0,4 
0,8 
0,2 

0,38 
0,03 

5,9 

0 1,1 
0 0,5 

4,8 0,1 
10,5 0,4 

0 2,4 
0 0,5 
0 0,4 
0 0,04 
0 0,2 

15,3 5,6 

(20%) 8,2 
(10%) 5,2 

(3%) 4,9 
(4%) 12,2 

(24%} 10,3 
(9%) 6,0 

(16%) 3,0 
(1%) 4,7 
(6%) 2,7 

57,2 

By adjusting the amount of work on appointment to the amount of work from the C-category 
and the D-category, one can create a balanced workload. Examinations from the A-category 
take place in the morning. The examinations from the B-category are appointed during hours 
that the workload from requests from the C-category gives room for additional examinations. 

1 4 3,1 1,1 8,2 1 1 
2 3,4 1,3 0,5 5,2 1 0,5 
3 3,1 1,7 0,1 4,9 1 1 
4and5 7,3 4,5 0,4 12,2 2 2 
6 6,4 1,5 2,4 10,3 2 1 
7 3,5 2,5 0,5 6,0 1 1 
8 0 2,6 0,4 3 0 1 
9 4,7 0 0,04 4,7 1 0 
10 2,6 0 0,2 2,7 1 0 

total 31,5 16 5,2 52,7 9 8 

Table 2. Required number of rooms 

---------------------------------IV 

103% 
65% 
61% 
76% 

128% 
75% 
38% 
59% 
34% 
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From table 2. one can see that in principle there is enough capacity available in the 
department. Only for the ultra-sound scans there's more capacity required. The overabundant 
workload in room 1 can be solved by working overtime. Because of the growing demand it 
becomes increasingly important to work according to strict protocols. 
The arrivals of patients without an appointment aren't evenly distributed throughout the day. 
Because the department is available from 8.00hrs until 16.30hrs, the controllability in relation 
to this arrival pattern is low. One can influence this arrival pattern by closing the department 
several hours every day for non-appointment examinations, or by forcing patients to make an 
appointment. 

Survey 

During three weeks a survey was carried out in the department. This survey had two 
objectives: 
1. to give insight in the match between examination duration used by RADOS and the real 

examination duration; 
2. to give insight in the patient waiting times. 
The survey showed that 20% of all examinations was accountable for 80% of the total 
amount. If measures are taken to increase the match between schedule and reality, most 
effects will arise in these 20%. It appeared that for some examinations the RADOS duration 
deviated from the real duration. For these examinations a new RADOS duration is proposed. 
From the waiting time data it appeared that the customer service rate is quite high. Mostly a 
patient waits less than 10 minutes. In total 95% of all patients waits less than 30 minutes. This 
means that the crowded waiting room is partly caused by patients who show up long before 
their appointment time. Even for examinations which are carried out without appointments, 
the waiting time is mostly (70%) less than 10 minutes. To realize a further reduction in 
waiting time, one needs a large overabundant capacity or a more reliable examination 
duration. 

Bottlenecks 

During the description and the analysis of the department, a number of bottlenecks showed 
up. Also from interviews with (family) doctors appeared that there are some bottlenecks. 
These bottlenecks can be divided into three categories: 
• Time; for example the waiting time or the report time; 
• Quality: for example patient friendliness or X-ray quality; 
• Employment circumstances; for example the work pressure. 
There are several ways to solve these bottlenecks, depending on the nature of the bottleneck. 

Scenarios 

The different ways to vary the balance between customer service and efficiency show up in 
three scenarios. Each scenario contains of a description of the current situation ( chapter 5 and 
6), an image of a future and a way to come from the current situation to the future. The 
scenarios are meant to show outlines, to lead discussions and decision making and to come to 
a compromise. The following scenarios can be distinguished: 
Scenario A: Attention for the customer; 
Scenario B: Maximum utilization; 
Scenario C: Compromise. 

V 



elkeTliel< ,;: ------------------------ Summary 
ZIEKENHUIS 

The scenarios A and B are based on a extreme future. Scenario C however tries to find a 
middle course between the extremes. Each scenario is built up by a certain value of the 
following control variables: use of employees, schedule of the working hours of the rooms 
and appointment system. 

In scenario A the customer of the department gets all the attention. One wants to realize a 
high level of service. If it is (medically) possible the examinations are carried out without an 
appointment. With relation to the employment and the schedule of the rooms this scenario 
means that there is a certain degree of overabundance of capacity. Thus there are more 
employees needed than in the current situation. Furthermore one need to invest in a 
improvement of the waiting room. The greatest advantages of this scenario are the increased 
flexibility and the increased customer service. The greatest disadvantage of this scenario is the 
huge extent of the costs. 
In scenario B the utilization of employees is emphasized. The employees will be scheduled in 
a way that will make optimal use of their availability, without creating a unacceptable work 
pressure. For the appointment system this means that all examinations will be carried out with 
an appointment. There will be less employees needed than in the current situation, also on 
behalf of the closing of the radiology department in Deurne. One need to work according to 
strict protocols, while this will increase the controllability of the department. 
The greatest advantage ofthis scenario is the efficient use of employees. The greatest 
disadvantage is the decreased flexibility. 
Scenario C tries to build a compromise between both preceding scenarios. This means that 
customer service as well as utilization are not maximized. By implementing some service 
aspects into the utilization scenario, one will create a mix between the two extremes. Every 
service aspect that is added to the utilization scenario, results in a different subscenario. Every 
combination of subscenarios is possible. A great advantage of this scenario is the improved 
acceptability. A disadvantage is the increased complexity; probably the many choices lead to 
a situation of: "not seeing the wood for the trees". 

Management of change 

Implementing one or more ( sub )scenarios means that the department must deal with 
controlled change. One need to be aware of the consequences of this change and the possible 
risks that are connected with it. After all there are several persons concerned, who (un)wanted 
get more or less involved with the change. Almost always there will be a certain degree of 
resistance to the change. One need to acknowledge this resistance and one need to take proper 
measures to reduce the resistance. A central theme concerning resistance is communication. 
Poor communication will often lead to increased resistance while the right communication 
may simplify the implementation of the change. The style of the communication is herewith 
as important as the contents. 
The first requirement for a successful implementation is a well thought-out plan. This plan 
should state who is the change-agent, what are everybody's responsibilities and in what way 
the change will be implemented, etceteras. With the development of the change process one 
can use Lewins' three-step model of change: unfreeze-change-freeze. During the first step a 
basis for the change is created. Next, during the second step, the actual change takes place. 
During the third step the results of the change are evaluated and consolidated. 
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Recommendations 

The recommendations relate to three aspects of the departments' performance: 
• The controllability of patient flows; 
• The customer service level; 
• The management of the department. 

The controllability of patient flows 
• To avoid ups and down in the arrival pattern, the department should force family doctors' 

patients to make an appointment, and restrict the opening hours for outpatients; 
• To avoid disturbances of the schedule by inpatients, one should reserve a certain amount of 

time each day for inpatients; 
• By applying multifunctional rooms, one will reduce the flow time of patients with multiple 

examinations and improve the customer service as well; 
• By making and observing protocols, the controllability of the department will be improved; 
• To increase the availability of radiologists in Helmond, it is recommended to stop carrying 

out examinations in Deume which are carried out by a radiologist. 

The customer service level 
• It is recommended to make the waiting room more pleasant and to provide information 

about waiting times. This will improve the experience of the customer service; 
• It is recommended to make a full use of the technological possibilities. For example: one 

could send reports by e-mail, thus reducing the time between examination and receiving of 
the report. 

The management of the department 
• To reduce the span of control of the departments ' manager, it is recommended that the 

management of the department is split up. The management could consist of a medical 
manager and a business manager; 

• To make an optimal use of the (control)possibilities that RADOS provides, it is 
recommended that the department appoints an application manager; 

• To create a better involvement with the department it is recommended to improve the 
mutual communication. 

-------------------------------VII 



elkeTliel< 'r _________________________ Voorwoord 

ZIEKENHUIS 

Dit rapport is geschreven ter afronding van mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Het afstudeerproject is uitgevoerd in het Elkerliek 
ziekenhuis te Helmond, waar ik gedurende 8 maanden met veel plezier heh gewerkt. 

1k wil dit voorwoord gebruiken om de personen te bedanken die een bijdrage geleverd hebben 
aan het project. Vanuit het ziekenhuis is dat mijn dagelijkse begeleider, dhr. Scheiberlich, 
voor het beschikbaar stellen van zijn tijd en het geven van kritische opmerkingen. Daarnaast 
zijn dat vanuit de universiteit dhr. Kirkels en dhr. Van Eekhout voor het beantwoorden van al 
mijn vragen en het geven van deskundige adviezen. Ook wil ik de leden van de 
klankbordgroep, dhr. Bogers en dhr. De Witte, en de medewerkers van de rontgenafdeling 
bedanken voor de ondersteuning tijdens het project. 

Verder wil ik mijn huisgenoten en vrienden bedanken voor de vele gezellige ( en soms late) 
uren. Samen hebben we er alles aan gedaan om te leven volgens de stelling die ons in het 
eerste jaar al voorgehouden werd: "Alleen studeren zou verboden moeten worden". 

Last but not least wil ik een woord van dank richten aan mijn ouders en mijn vriend Ronald 
voor hun geduld en steun tijdens mijn gehele studieperiode. Zonder hun was het voltooien van 
mijn studie vast en zeker een stuk moeilijker geweest. 

Jacqueline van de Laar 
juni 1999 

-----------------------------VITI 



elkeTliel< 'r ---------------------- JnJwudsopgave 
ZIEKENHU I S 

ABSTRACT ............................................................................................................................... 1 

SUMMARY ............................................................................................................................. II 

VOORWOORD ................................................................................................................... VIII 

INHOUDSOPGA VE .............................................................................................................. IX 

INLEIDING ............................................................................................................................... 1 

HOOFDSTUK 1. HET ELKERLIEK ZIEKENHUIS .......................................................... 2 

1.1 Inleiding .... ......................................................................................................................... 2 
1.2 Historie ............ .... ...... ................................................... .. ......... ............................ .... .......... 2 
1.3 Organisatiestructuur ........ .... .................. .................... ..... ... .... ... .... ... .... ............................... 3 

HOOFDSTUK 2. HET AFSTUDEERPROJECT .................................................................. 5 

2.1 Inleiding .... ... ...................................... ... .................................................... .......... .... .... .... ... 5 
2.2 Aanleiding .... ..... ........... ...................... .................. ... ..... ....... .. .. ..... ..... .. .................... ......... .. 5 
2.3 Probleemstelling ......................................... ....................................... ...... ............. ... ... .... ... 5 
2.4 Doelstellingen .................... ................ .... ................................................. ............. ......... ..... 6 
2.5 Afbakening onderzoek ................................. ... ............................ ...... .... ................. ............ 7 
2.6 Plan van aanpak .......... ...... ................ .................... .... ..................................... .. .......... ........ 7 

HOOFDSTUK 3. PROCESBESCHRIJVING ....................................................................... 9 

3 .1 Inleiding .... ..... .......... .... ... .... .. ... .. ........... ....................... .................. ...... .............................. 9 
3.2 Organisatiestructuur van de afdeling radiologie ......... .. .... .. ...................................... ..... .. .. 9 
3.3 Inzet laboranten en radiologen ..................................... ..... ....................................... ...... ... . 9 
3.4 Werkwijze radiologen ............ ..... .. .. ............ ....... .. ........ ............ ............... .. ... ......... ..... ...... 10 
3. 5 Automatisering ... ..... .. ... ..... ..... ................... : ....... .... ....... ....................... .. ................. .... .... . 1 O 
3.6 Apparatuur ... .................. ..... ................ ...... ....................................... ............................. ... 11 
3. 7 V errichtingen ................................................................ .. ...................... ...... ..................... 11 
3. 8 Routing van patienten .................................................................................................... . 11 
3.9 Patientenstromen .... ...... ........... .......... ........ ........ .............. ...... ....... .. ............ .... ... ... ... ...... ... 13 
3.10 Activiteitenbeschrijving ...... .............. ........................................................ .. .. ... ........... ... 13 

3.10.1 Poliklinische patient en en Huisartspatienten zonder afspraak .... .............. ..... .. ... ... 14 
3.10. 2 Poliklinische patienten en Huisartspatienten met afspraak .. .... ..... .... ..................... 15 
3.10.3 Patienten op afroep ..... ..... ...... ....... ... ..... .... ...... ............. ..... .. ..... .. .. .. ... ......... .... ..... .... 16 

HOOFDSTUK 4. LOGISTIEKE BEHEERSING RONTGENAFDELING ..................... 17 

4.1 Inleiding ..... ... .......... ... ........ ................... ... .... .... ...... .... ........ ............ .... .. ..... ..... .................. 1 7 
4.2 Onzekerheid en flexibiliteit .............. ...... ...................... .... ............ .. .......... ...... ........ ......... 1 7 
4.3 Planningscategorieen ............................... ....... .... ........ ..... .. .... ...... .... ... .... ......... .... ....... ..... 17 

IX 



elkeTliel< 'r ______________________ lnhoudsopgave 

ZIEKENHUIS 

HOOFDSTUK 5. DATA ANALYSE ..................................................................................... 21 

5.1 Inleiding ........................................................................................................................... 21 
5.2 Database ........................................................................................................................... 21 
5 .2 Aantal onderzoeken per code per week ........................................................................... 21 
5.3 Tijdsbeslag en bezettingsgraad ........................................................................................ 22 
5.4 Werkaanbod per planningscategorie ................................................................................ 23 
5.5 Aankomstpatroon ............................................................................................................. 23 
5.6 Ochtend-middag verdeling .............................................................................................. 24 
5.7 Verwijzers ........................................................................................................................ 26 

HOOFDSTUK 6. METING NORMDUUR EN METING WACHTTIJDEN ................... 27 

6.1 Inleiding ........................................................................................................................... 27 
6.2 Opzet onderzoek .............................................................................................................. 27 
6.3. Resultaten ....................................................................................................................... 28 

6.3.1 Resultaten normduur ................................................................................................. 28 
6.3.2 Resultaten wachttijd .................................................................................................. 29 
6.3.3 Resultaten bezettingsgraad ........................................................................................ 31 

6.4 Conclusies ........................................................................................................................ 32 

HOOFDSTUK 7. INVENTARISATIE KNELPUNTEN .................................................... 33 

7.1 Inleiding ........................................................................................................................... 33 
7 .2 Ontstaan knelpunten ........................................................................................................ 33 
7.3 Oplossen knelpunten ........................................................................................................ 33 
7 .4 Knelpunten rontgenafdeling ............................................................................................ 34 

HOOFDSTUK 8. SCENARIO'S ........................................................................................... 35 

8.1 Inleiding ........................................................................................................................... 35 
8.2 Waarom scenario's? ......................................................................................................... 35 
8.3 Scenariotechniek .............................................................................................................. 35 
8.4 Scenariotechniek voor de rontgenafdeling ...................................................................... 36 
8.5 Scenario classificatie ........................................................................................................ 37 
8.6 Bepaling grenzen ............................................................................................................. 38 
8. 7 Het scenariomodel ........................................................................................................... 40 
8.8 Orie verschillende scenario's ........................................................................................... 41 

8.8.1 Scenario A: Aandacht voor de klant ......................................................................... .41 
8.8.2. Scenario B: Bezettingsgraad maximaliseren .......................................................... .44 
8.8.3 Scenario C: Compromis ............................................................................................ 47 
8. 8. 4 Simulatie ....................................................................................... ....................... ...... 51 
8. 8. 5 Vergelij king scenario 's en conclusie ......................................................................... 51 

HOOFDSTUK 9. VERA.NDERMANAGEMENT ............................................................... 52 

9.1 Inleiding ........................................................................................................................... 52 
9.2 Organisatieverandering .................................................................................................... 52 
9.3 Veranderaars .................................................................................................................... 53 
9.4 Het veranderproces ............. ............................................................................................. 53 
9.5 Weerstand tegen verandering ........................................................................................... 54 
9.6 Richtlijnen ........................................................................................................................ 55 

X 



elkeTliek 'r _____________________ Inhoudsopgave 
ZIEKENHUIS 

HOOFDSTUK 10. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ............................................. 56 

10.1 Inleiding ... ................... ... .... ... ......... ... .. ...... ............................ .. ........... ...... ....... ........... ... . 56 
10.2 Conclusies .. ........ .......... ... ... ................ .................. ........ .......... ......... .. .... ....... ... ..... .... ...... 56 
10.3 Aanbevelingen ..... .......... ......... .. .......... ........ ....................... .... ........... ... .......................... 57 

GERAADPLEEGDE LITERATUUR .................................................................................. 59 

BIJLAGEN .......................................................... opgenomen in een apart bijlagenrapport 

------------------------------ XI 



elkeTlie"k 'r _________________________ Inleiding 

IIEKENNUIS 

In het kader van mijn afstuderen voor de studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische 
Universiteit Eindhoven, heh ik van oktober 1998 tot juni 1999 een onderzoek uitgevoerd in 
het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. Dit onderzoek bestaat uit vier fasen, te weten een 
beschrijvende fase, een analysefase, een herontwerpfase en een fase waarin een aanzet wordt 
gegeven tot de implementatie van het voorgestelde herontwerp. 
In deze eindrapportage zijn de resultaten van de verschillende fasen weergegeven. 

De eerste 3 hoofdstukken hebben betrekking op de beschrijvende fase. In het eerste hoofdstuk 
wordt een globale beschrijving gegeven van de organisatie waar het project wordt uitgevoerd. 
Daarna wordt in het tweede hoofdstuk besproken wat de aanleiding tot het onderzoek was, 
hoe de opdrachtformulering luidt en hoe het project uitgevoerd zal worden. De processen die 
plaatsvinden op de rontgenafdeling worden vervolgens beschreven in hoofdstuk 3. 

In hoofdstuk 4 wordt een algemeen model dat betrekking heeft op de besturing van een 
rontgenafdeling behandeld. Aan de hand van dit model zal vervolgens in hoofdstuk 5 een 
analyse van produktiegegevens van de afdeling radiologie van het Elkerliek ziekenhuis 
uitgevoerd worden. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 een meting van de normduur en de 
wachttijden beschreven. Ter afsluiting van de analysefase worden in hoofdstuk 7 enige 
knelpunten weergegeven die tijdens de beschrijvende fase en de analysefase aan het licht zijn 
gekomen 

Hoofdstuk 8 heeft betrekking op het herontwerpen van de inrichting van de afdeling, door 
middel van het opstellen van een drietal scenario's. Vervolgens wordt in hoofdstuk 9 
ingegaan op de betekenis van organisatieverandering, het veranderproces en de risico's die 
verandering met zich mee brengt. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden om 
deze risico' s te beperken. 

Tenslotte komen in hoofdstuk 10 de belangrijkste conclusies en aanbevelingen aan de orde. 
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ZIEKENHUIS 

1.1 lnleiding 
In dit hoofdstuk wordt de historie en de structuur van het huidige Elkerliek ziekenhuis 
beschreven. Tevens komen de missie, het beleid en de doelen van het ziekenhuis aan de orde. 
Zodoende ontstaat een globaal beeld van de organisatie waarin het afstudeerproject is 
uitgevoerd. 

1.2 Historie 
In 1957 werd het Sint Lambertus ziekenhuis in Helmond opgericht door de Zusters van Liefde 
uit Tilburg. In 1969 werd het Sint Willibrordus ziekenhuis in Deume in gebruik genomen. 
[jaarverslagen Sint Willibrordus,jaarverslagen Sint Lambertus]. Deze twee ziekenhuizen zijn 
in 1986 gefuseerd tot het streekziekenhuis Helmond - Deume, dat haar activiteiten uitvoerde 
op beide lokaties. Sinds 1997 worden echter alle klinische en <lure diagnostische 
behandelingen in Helmond uitgevoerd. Deume is sindsdien een centrum voor ambulante zorg 
met poliklinieken, dagbehandeling en dagverpleging voor bijna alle specialismen. De huidige 
naam - Elk:erliek - heeft het streekziekenhuis in 1990 gekregen. 
Het huidige Elkerliek ziekenhuis is een middelgroot algemeen ziekenhuis dat deel uitmaakt 
van de gezondheidsregio Zuidoost Brabant. Het verzorgingsgebied bestrijkt de gemeenten van 
het gewest Helmond, te weten Aarle-Rixtel, Asten, Bakel en Milheeze, Beek en Donk, 
Boekel, Deume, Helmond, Lieshout, Mierlo, Someren, en de Noord-Limburgse gemeenten 
Heiden, Panningen, en Meijel. 
In het ziekenhuis zijn ongeveer 85 specialisten en 1600 medewerkers (1000 fulltime 
equivalent) werkzaam. Het ziekenhuis beschikt over circa 520 bedden en telt 240.000 
polikliniekbezoeken per jaar. In onderstaande tabel worden enkele trends in de 
ontwikkelingen in het ziekenhuis weergegeven. 

1992 531 13.110 10,5 237.656 6.173 999 
1993 531 13.341 10,3 235.836 5.707 1.014 
1994 531 13.070 9,8 235.308 5.873 1.005 
1995 524 12.665 9,6 231.407 5.686 1.004 
1996 524 13.129 9,3 235.848 6.005 1.014 
1997 524 13.084 8,9 220.389 5.972 1.002 
1998 

Tabel 1.1 Ontwikkelingen ziekenhuis 
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1.3 Organisatiestructuur 
In deze paragraaf komt de organisatiestructuur van het ziekenhuis aan de orde. In 
onderstaande figuur staat een organigram van het ziekenhuis, waarvan vervolgens een uitleg 
gegeven wordt. Hierdoor wordt duidelijk hoe de verschillende functies met elkaar 
samenhangen. 

Raad van Toezicht 

r----- Oi(ectie ---- , 
I I 

Medische Stat Ondememlngsraad 

Pastorale zorg 
Personeel & OrgantsaUe & 

Opleidingen 

Klachten- Medische BibHotheek bemlddeling 

lnkoop Coordinator Automatisering 

I I I I 
Dtenst Laboratorta en Dienst Pattentenzorg Hoteldienst Technlsche Dienst en Economlsehe 

Apotheek BouwcoOrdtnatie Admlnistratleve dlenst 

Figuur 1.1 Organigram ziekenhuis 

Het hoogste orgaan met betrekking tot de dagelijkse leiding van het ziekenhuis is de directie. 
Deze directie bestaat uit de directeur geneesheer en de directeur beheer. Om de directie te 
controleren en te adviseren heeft men een raad van toezicht ingesteld. De raad van toezicht 
heeft tevens het recht tot benoeming, schorsing en ontslag van directieleden. Organisatorisch 
staan onder de directeur: de Dienst Patientenzorg, de Hoteldienst, de Dienst Personeel en 
Organisatie en Opleidingen, de Technische Dienst, de Economische Administratieve dienst en 
de Dienst Laboratoria en Apotheek. De diensthoofden hiervan zijn verenigd in een 
directieberaad. 
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In 1995 heeft het ziekenhuis gekozen voor een organisatiesturing op drie niveaus: 
• op strategisch niveau wordt de organisatie als geheel gestuurd door directie, stafbestuur en 

directieberaad; 
• op het beherende niveau wordt gestuurd door middel van maatschappen en 

afdelingshoofden. Op dit niveau worden structurele afspraken gemaakt over beherende 
onderwerpen zoals de ligduur van bepaalde patientengroepen; 

• op operationeel niveau wordt de werkvloer gestuurd, wat gebeurt op grond van onderling 
bindende afspraken die gemaakt zijn door de professionals op de werkvloer. 

Het strategisch beleidsplan van het ziekenhuis omvat een omschrijving van de 
beleidsvoomemens voor de komende jaren. De belangrijkste thema's hierin betreffen 
zorgvemieuwing en transmuralisering, leidende tot "samenwerken op-maat". De missie en 
het beleid van het ziekenhuis kunnen als volgt omschreven worden: 

Missie 
• een patientgerichte benadering door het leveren van specialistische zorg op maat, waarbij 

alle ( deel)activiteiten zodanig op elkaar zijn afgestemd, dat de patient het meest effectieve 
en efficiente pad doorloopt; 

• een bedrijfsmatige benadering met continue aandacht voor doelmatigheid en flexibiliteit; 
• een goede marktpositie behouden door versterking van het regionale zorgnetwerk. 

Beleid 
Op basis van de missie is men gekomen tot een beleid dat is gericht op kwaliteit, 
functionaliteit en betaalbaarheid. Betaalbaarheid en functionaliteit (aanbod nieuwe 
specialismen, uitbreiding diagnostische en therapeutische faciliteiten, vernieuwde 
accommodatie, bijdragen transmurale zorg) hebben de laatste jaren veel aandacht gekregen. 
Hoewel dit zo zal blijven, zal in de toekomst de nadruk vooral komen te liggen op kwaliteit. 
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2.1 lnleiding 
In dit hoofdstuk komt de opzet van het afstudeeronderzoek aan de orde. Achtereenvolgens 
worden de aanleiding tot het onderzoek, de doelstellingen en probleemstelling, de afbakening 
van het onderzoek en het plan van aanpak besproken. 

2.2 Aanleiding 
De vraag naar onderzoeken legt beslag op de apparatuur en het personeel van de 
rontgenafdeling. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, heeft de afdeling diverse apparaten en 
een bepaalde personeelsformatie tot haar beschikking. De omvang van de vraag naar 
onderzoeken bepaalt de werklast voor zowel personeel als apparatuur. Om deze werklast te 
kunnen beheersen, zou men in principe de vraag naar onderzoeken moeten kunnen beheersen, 
bijvoorbeeld door alle onderzoeken te laten plaatsvinden op afspraak. Dit zou de 
patientvriendelijkheid echter niet ten goede komen. De afdeling stelt zich ten doel een hoge 
mate van klantgerichtheid te bereiken. Dit houdt ondermeer in dat men zich richt op een 
maximale openstelling voor onderzoeken. Het gevolg hiervan is dat slechts een gedeelte van de 
onderzoeken op afspraak geschiedt; het andere gedeelte wordt direct uitgevoerd. 
De afdeling wordt echter in toenemende mate geconfronteerd met schaarste aan produktie
capaciteiten: personeel, apparatuur en budgetten. Door deze schaarste bestaat de behoefte om de 
beschikbare middelen efficienter in te zetten. Tevens is er door veranderingen in de wet- en 
regelgeving recentelijk de situatie ontstaan dat er meer personeel nodig is om de huidige 
organisatie te kunnen handhaven. Men is dan ook op zoek naar een juist evenwicht tussen 
efficiency en service richting patienten. 

2.3 Probleemstelling 
Bovenstaande gedachte leidt tot de volgende algemene onderzoeksvraag: 

Is het mogelijk om de efficiency van de inzet van apparatuur en personeelsformatie te 
verbeteren en de werklast te spreiden? 

Het onderzoek zal hierbij een antwoord moeten geven op de volgende subvragen: 
• Welke aspecten zijn bepalend voor een juiste balans tussen werklast en inzet van personele 

middelen?; 
• Welke scenario's met betrekking tot de inzet van apparatuur en personeelsformatie zijn 

denkbaar?; 
• Welke gevolgen hebben deze scenario's voor de verschillende groepen belanghebbenden en 

voor de huidige procedures van de afdeling?; 
• Hoe en binnen welke termijn zouden de verschillende scenario's germplementeerd kunnen 

worden? 
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2.4 Doelstellingen 
De Vries [De Vries,1991] noemt twee grondregels van besturing: 
• evenwicht tussen vraag naar en aanbod van zorg; 
• evenwicht tussen flexibiliteit en onzekerheid. 

Het evenwicht tussen vraag en aanbod kan verder uitgewerkt worden door te spreken over de 
doelstellingen van de zorgbieders enerzijds en de zorgvragers anderzijds: 
Zorgvrager: snelle en betrouwbare levering en korte wachttijden; hoge servicegraad; 
Zorgbieder: efficient gebruik van capaciteiten en deskundigheid; hoge bezettingsgraad. 

Wachttijd 
Patient 

i 

-------i►~ Bezettingsgraad apparatuur/personeel 

Figuur 2.1 relatie wachttijd - bezettingsgraad 

Kijkend naar figuur 2.1 lijken de doelstellingen van zorgbieder en zorgvrager strijdig met 
elkaar. Korte wachttijden gaan samen met een lage bezettingsgraad. Dit betekent dater sprake 
is van overcapaciteit. Een hoge bezettingsgraad ( en dus een efficienter gebruik van de 
capaciteiten) kan gerealiseerd worden door overal buffers in te bouwen in de vorm van volle 
wachtkamers en lange wachtlijsten. Het gevolg hiervan is echter ontevredenheid bij de 
patienten. Tevens kan men zich afvragen in hoeverre de hoogte van de bezettingsgraad van 
personeel van invloed is op de kwaliteit van de zorg. Kwaliteit is in dit opzicht een breed 
begrip, dat onder andere uit de volgende aspecten bestaat: 
• Kwaliteit van de arbeid: een hoge bezettingsgraad zou kunnen leiden tot een afname van de 

kwaliteit van de arbeid, bijvoorbeeld door het optreden van stress. Een te lage 
bezettingsgraad zou echter ook kunnen leiden tot een vermindering van de kwaliteit van de 
arbeid, bijvoorbeeld doordat er verveling optreedt; 

• Kwaliteit van de resultaten: het zou kunnen gebeuren dat wanneer men het erg druk heeft 
( dus bij hoge bezettingsgraad) men eerder fouten maakt. Met andere woorden: de kans op 
fouten zou kunnen toenemen bij een toenemende bezettingsgraad. Echter bij een erg lage 
bezettingsgraad bestaat het gevaar dat men onoplettend wordt, waardoor de kans op fouten 
ook toeneemt; 

• Kwaliteit van de omgang met patienten: wanneer de bezettingsgraad erg hoog is, heeft men 
minder tijd voor individuele patienten. 

Uiteraard staan deze aspecten niet los van elkaar. Tevens dient opgemerkt te worden dat de 
genoemde gevolgen meestal pas zullen optreden als de bezettingsgraad langdurig erg hoog of 
laag is, of als er gedurende langere tijd erg veel schommelingen optreden. Mensen zijn 
bijvoorbeeld voldoende flexibel om kortstondige drukte op te vangen. 
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Samengevat zou de volgende relatie kunnen bestaan: 

Kwaliteit 

' 
__. . 

bezettmgsgraad personeel 
Figuur 2.2 relatie kwaliteit - bezettingsgraad 

Uitgaande van bovenstaande relaties kan de doelstelling van het onderzoek gesteld worden als 
het bijdragen aan de verbetering van de balans tussen service en efficiency, waarbij de kwaliteit 
van het geleverde werk niet mag verminderen. 

2.5 Afbakening onderzoek 
Aangezien het afstudeeronderzoek slechts acht maanden duurt, is het noodzakelijk om een 
afbakening te maken zodat een gebied ontstaat dat binnen deze periode kan worden onderzocht. 
In eerste instantie is de rontgenafdeling als te bernvloeden systeem gekozen, waarbij het 
onderzoek zich richt op de organisatorische besluitvorming en niet op medische 
besluitvorming. W el worden medische aspecten met directe organisatorische consequenties, 
zoals bijvoorbeeld urgentie, bij het onderzoek betrokken. De start van het te bei'nvloeden proces 
wordt hierbij gelegd op het moment dat de aanvraag bij de rontgenafdeling binnenkomt en 
eindigt bij het moment dat het verslag verzonden wordt en de map gearchiveerd is. De 
achterliggende oorzaken van een bepaald aankomstpatroon worden hierbij in beginsel als 
onbei'nvloedbaar beschouwd. 

2.6 Plan van aanpak 
Het onderzoek wordt uitgevoerd in vier hoofdfasen: 
1. Beschrijven: 
De eerste fase van het afstudeerproject bestaat uit het beschrijven van de processen op de 
afdeling radiologie. Dit beschrijven heeft een viertal doelen: 
• het verschaffen van inzicht in het proces aan de onderzoeker; 
• het vereenvoudigen van de communicatie tussen afdelingsmedewerkers en onderzoeker; 
• het vormen van een uitgangspunt voor de analyse; 
• het vormen van een uitgangspunt voor het herontwerp. 
De uiteindelijke beschrijving is het resultaat van een iteratief proces en is tot stand gekomen op 
basis van het lezen van literatuur, het houden van interviews en het uitvoeren van observaties. 
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2. Analyseren: 
De tweede fase van het project bestaat voomamelijk uit het analyseren van de gegevens die 
RADOS (Radiologie documentatie en informatie systeem) verschaft heeft. Voor dit doel is een 
database gebouwd die de benodigde gegevens bevat. Daamaast is een meting uitgevoerd op de 
rontgenafdeling om de duur van onderzoeken en de wachttijden van patienten te achterhalen. 
De database-analyse en de resultaten van de meting zullen richting geven aan de volgende fase, 
het herontwerpen. 

3. Herontwerpen: 
Op basis van de uitgevoerde analyse is in deze derde fase een herontwerp gemaakt voor ( een 
gedeelte van) de gang van zaken op de rontgenafdeling. Aan de hand van een drietal scenario's 
is getracht een discussie op gang te brengen over de wenselijkheden en mogelijkheden met 
betrekking tot het serviceniveau en de bezettingsgraad. 

4. Implementeren: 
In de laatste fase wordt een aanzet gegeven tot de implementatie van het voorgestelde 
herontwerp. Hierbij wordt voomamelijk ingegaan op het managen van verandering. 

Tijdens de tweede fase heeft een tussentijdse voordracht plaatsgevonden en na de laatste fase 
zullen de resultaten van het onderzoek bekend gemaakt warden. Gedurende het gehele project 
is er regelmatig overleg geweest met de klankbordgroep. Deze groep geeft meer breedte aan het 
overleg en meer draagvlak om later de gekozen weg aanvaard en uitgevoerd te krijgen. De 
klankbordgroep bestond uit een stafmedewerker bedrijfsvoering, het hoofd Radiologie en een 
radioloog. 
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3.1 lnleiding 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de huidige processen die op de afdeling 
radiologie plaatsvinden. Achtereenvolgens zullen personele en machinecapaciteiten 
(produktiemiddelen), patientenstromen, activiteiten en proceskenmerken (het produktieproces) 
aan de orde komen. 

3.2 Organisatiestructuur van de afdeling radiologie 
De leiding van de afdeling is in handen van het hoofd radiologie. Deze zorgt voor ( de 
uitvoering van) het beleid van de afdeling en is tevens budgettair verantwoordelijk. Op de 
afdeling zijn vijfradiologen werkzaam, die tezamen een maatschap vormen. Daarnaast beschikt 
de afdeling over radiodiagnostisch laboranten en administratief personeel. De medewerkers 
vormen een aantal teams, gebaseerd op de uit te voeren taken. De laboranten zijn verdeeld in 
een drietal teams: het CT/MRI-team, het Angio-team, en het algemene team (zie ook bijlage 3.1 
en 3.4). Een administratiefmedewerker en een laborant fungeren als aanspreekpunt voor resp. 
de groep medewerkers administratie/archief en de groep laboranten. De taak van deze 
aanspreekpunten is om, binnen de desbetreffende groep, de voortgang van de werkzaamheden 
te garanderen en acute problemen aan te pakken. Belangrijke beslissingen m.b.t. het 
administratie/archiefteam en het algemeen team worden genomen door het aanspreekpunt in 
samenspraak met het afdelingshoofd, terwijl het CT/MRI team en het Angio team in hoge mate 
zelfsturend zijn. De structuur van de afdeling is plat, met korte lijnen (zie bijlage 3.1 ). 

3.3 lnzet laboranten en radiologen 
De huidige formatie van de afdeling is gesteld op 42 fte (full time equivalent), onderverdeeld in 
drie segmenten. Deze segmenten zijn administratie (7,75 fte), rontgenarchief (2,5 fte) en de 
laborantengroep (31,75 fte). Na aftrek van diverse secundaire werkzaamheden, rest er voor de 
uitvoering van de primaire werkzaamheden nog 24,71 fte (voor de berekening hiervan zie 
bijlage 3.2). De laboranten zijn verdeeld over de verschillende onderzoekkamers. Bij volledige 
openstelling van een kamer geldt hiervoor de volgende personeelsinzet: 

Figuur 3 .1 Laboranteninzet 

Niet alle kamers zijn elke dag volledig opengesteld. In bijlage 3.3 wordt dit weergegeven. De 
oorzaak van het feit dat op vrijdag de angiokamer en de ct-kamer gesloten zijn, is dater op die 
dag minder radiologen aanwezig zijn. Er wordt echter toch altijd een laborant voor die kamers 
gereserveerd, aangezien er meestal toch programma gedraaid wordt in verband met (semi-) 
spoedaanvragen. De afdeling werkt met verschoven diensten, zodat ook in de middagpauze 
medewerkers aanwezig zijn. 
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Hierbij geldt de volgende indeling: 
• 2 laboranten hebben dienst van 9.30u - 18.00u; 
• 1 laborant heeft dienst van 18.00u - 8.30u; 
• de overige laboranten hebben dienst van 8.15u - 17.00u. 
Een gedeelte van de verrichtingen wordt niet door laboranten uitgevoerd, maar door een 
radioloog zelf. Hiervoor beschikken de radiologen over een rooster, waarbij over het algemeen 
geldt dat: 
• een radioloog ingeroosterd staat voor kamer 1 + 7 
• een radioloog ingeroosterd staat voor kamer 6 + 9 
• een radioloog ingeroosterd staat voor kamer 2 
• een radioloog ingeroosterd staat voor diversen 
Elke dag blijft een van de radiologen tijdens de middagpauze op de afdeling, zodat hij 
beschikbaar is voor dringende zaken. 

In principe wisselen de roosters een keer per 2 weken, maar in praktijk blijkt er veel vaker 
gewisseld te worden. Dit is o.a. het gevolg van ziekteverzuim, nachtdiensten en deeltijdbanen. 

3.4 Werkwijze radiologen 
Alle radiologen zijn all-round inzetbaar. De maatschap werkt vijf dagen per week, waarbij geldt 
dat bij volledige bezetting elke radioloog vier dagen in de week werkt. Voor de lokatie Deume 
geldt dat alleen op woensdagen een radioloog aanwezig is. Een van de radiologen fungeert als 
aanspreekpunt voor het afdelingshoofd. 
De radiologen staan ieder voor een of meer kamers ingeroosterd (zie vorige paragraaf). Dit 
houdt in dat zij voor die kamer(s) de onderzoeken uitvoeren. Wanneer een patient gearriveerd 
is, wordt de desbetreffende radioloog door de laborant opgeroepen om de verrichting uit te 
voeren. Tijdens de momenten dater geen patienten zijn, kan de radioloog verslagen dicteren 
van reeds uitgevoerde (eenvoudige) verrichtingen. De overige foto's worden beoordeeld aan het 
eind van een dag. 

3.5 Automatisering 
Men maakt op de afdeling radiologie gebruik van het systeem RADOS (Radiologie 
documentatie en informatie systeem). Dit is een informatie- en documentatiesysteem voor 
rontgenafdelingen. Het systeem biedt ondersteuning bij administratieve en organisatorische 
taken zoals planning van het onderzoeksprograrnma, verwerken van onderzoeksgegevens en 
verslagen en het beheren van het archief. RADOS is gekoppeld aan het ZIS (Ziekenhuis 
Informatiesysteem), voor wat betreft patient- en factureringsgegevens . Indien bijvoorbeeld een 
patient nog niet in RADOS voorkomt, kan men deze koppeling gebruiken om de gegevens van 
de patient over te halen. 
Om de ondersteuning aan de af de ling te kunnen bewerkstelligen, beschikt RADOS over de 
volgende hoofdfuncties: 
• Receptiefunctie; deze functie bestaat uit verschillende stappen die tijdens de werkprocedure 

aan de receptiebalie standaard doorlopen worden. De functie ondersteunt het raadplegen van 
de agenda, het doorverwijzen naar de wachtkamer van geplande patienten, het vastleggen 
van het onderzoek en het maken van een afspraak. 
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• Onderzoekkamer functie; deze functie ondersteunt de werkzaamheden van de laboranten. Bij 
elke onderzoekkamer staat een beeldscherm, waarop de laboranten kunnen zien hoe de 
situatie in de wachtkamer is. De laboranten dienen de start en het einde van een onderzoek in 
te voeren. 

• Verslaglegging; deze functie ondersteunt de werkzaamheden van de typisten. 
• Archief; deze functie ondersteunt de werkzaamheden in het archief. Dit betreft onder andere 

het opzoeken van mappen (identificatie geschiedt op basis van barcode-etiketten), het 
uitlenen van mappen, en het retourboeken van mappen. 

Voor de administratieve verwerking van de verslagen maakt men gebruik van een digitaal 
dicteersysteem. Hierdoor kunnen verslagen die op de lokatie Helmond gedicteerd zijn, op de 
lokatie Deurne uitgetypt worden. Dit kan het minimaliseren van de doorlooptijd van de 
verslaglegging ten goede komen. 

3.6 Apparatuur 
De afdeling radiologie beschikt over diverse apparaten voor het uitvoeren van de 
rontgenverrichtingen. Er zijn vele soorten verrichtingen, waarvoor een aantal verschillende 
apparaten benodigd is. Men maakt voor het uitvoeren van de onderzoeken gebruik van 
verschillende technologieen, wat ondermeer tot uiting komt in het gebruik van verschillende 
soorten apparaten. In bijlage 3.4 wordt een korte omschrijving gegeven van de meest gangbare 
apparatuur. In het algemeen geldt voor de beschikbare apparaten dat deze 
verrichtingenspecifiek zijn. Aangezien de gebruikte apparatuur tevens een hoge waarde 
vertegenwoordigt, is het van belang dat de benuttingsgraad voldoende hoog is. 
De apparaten staan opgesteld in een aantal kamers, waarbij over het algemeen geldt dat per 
kamer een apparaat staat. In bijlage 3.5 wordt aangegeven welke apparatuur in welke kamer 
aanwez1g 1s. 

3.7 Verrichtingen 
Op de rontgenafdeling worden vele soorten onderzoeken en verrichtingen uitgevoerd ( ongeveer 
150 verschillende soorten). In bijlage 3.6 staat een overzicht hiervan, met de daarbij behorende 
ziekenfondscodes. De verrichtingen zijn hierbij ingedeeld in groepen, op basis van de soort 
apparatuur waarop de verrichting plaatsvindt en op basis van de tijdsduur van de verrichting 
[Blanjaar, 1990]. In bijlage 3.7 wordt vervolgens aangegeven welke onderzoeken op welk 
apparaat/kamer uitgevoerd worden. 

3.8 Routing van patienten 
Hoewel elke patient die onderzocht wordt uniek is, is het soort onderzoek en de volgorde 
waarin de diverse activiteiten uitgevoerd worden niet uniek. 
W anneer het proces op de afdeling bekeken wordt, kan men zien dat alle patienten in principe 
dezelfde routing doorlopen. In hoofdlijnen kunnen de volgende stappen onderscheiden worden: 
Eerst komt men langs de receptie/administratie. Vervolgens worden er foto' s gemaakt die 
goedgekeurd moeten worden. Hiema worden de foto' s beoordeeld en wordt een verslag 
gedicteerd en getypt. Als het getypte verslag is geautoriseerd, kan het naar de aanvrager worden 
verzonden en kan de map worden gearchiveerd. Tussen de stappen zal er meestal enige tijd 
gewacht moeten worden. Samen worden deze activiteiten een onderzoek genoemd. 
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Voor elke patient geldt dat een bepaalde activiteit niet gestart kan worden voordat de vorige 
activiteit is afgerond (men kan bijvoorbeeld geen verslag dicteren voordat de foto's gemaakt 
zijn). In de literatuur spreekt men bij dit soort processen (waar alle activiteiten voor iedereen in 
dezelfde volgorde doorlopen worden) van een flow-shop. In figuur 3.2 staat het proces in 
hoofdlijnen afgebeeld. 

1-- -- -- -- - -- ---- -- -- -- - -- - - - -- --- - - -- - -- --- - -- - -- -- - - I 
I I 
I ~ - -----~ I 
I ~--- - ~ I 
I 

~ 
I 
I 
I 

I p;tiat 181a 
I adelirg 
I 
I l _ _ __ _ ___ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ ___ _ __ ____ __ _ __ ___ ____ _ _ __ _ _ _ _ _ _ . 

_ _ _ _ aciiirgraidq;je 

____. piiertmtro:m 

Figuur 3.2 Routing van patienten op de afdeling radiologie 

Nadat de patient het proces verlaten heeft, volgen er nog diverse bewerkingen met betrekking 
tot de beoordeling en verslaglegging. Dit komt tot uiting in figuur 3.3. In deze figuur wordt de 
foto- en verslagenstroom weergegeven. De processen die op de afdeling plaatsvinden, worden 
in de volgende subparagrafen gedetailleerder beschreven. 

1-- - -- -- --- - --- - - - - - --- - - -- - -- - -- - - - -- - - - -- - -- - -- -- -- I 
I I 
I ~ - --- - -~ I 
I ~-~ ~-- ~-~ ~--- -- ~-~ I 

I 
~ t-r-~!iie~rar 

I mm, ~~ '------~ l<IEBi::a:i I p;tiat 181a 
I I aci3irg 
I I 
I I [ ___ ______ ___ ____ __ __________ ____ _____ _____ __ _______ _ 

_ _ _ _ aciiirg raidq;je 

____. µ:tiertmtro:m 

Figuur 3.3. foto- en verslagenstroom 
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3.9 Patientenstromen 
Op basis van soort verwijzer kan men op de afdeling radiologie drie patientenstromen 
onderscheiden: 

1. Klinisch: 
klinische patienten zijn opgenomen in het ziekenhuis en worden door de behandelend 
specialist doorverwezen naar de rontgenafdeling; de onderzoeken voor klinische patienten 
worden uitgevoerd op afroep. 

2. Poliklinisch: 
poliklinische patienten zijn door specialisten tijdens de spreekuren van de poliklinieken 
doorverwezen naar de rontgenafdeling; hieronder worden ook de EHBO-patienten 
verstaan; afhankelijk van het soort onderzoek dient al dan niet een afspraak gemaakt te 
worden. 

3. Huisarts: 
huisarts patienten zijn rechtstreeks door de huisarts naar de rontgenafdeling gestuurd; 
evenals bij poliklinische patienten kunnen de onderzoeken al dan niet op afspraak 
geschieden. 

Voor sommige verrichtingen is het noodzakelijk dat er een afspraak gemaakt wordt. Deze 
noodzaak kan zowel medisch als technisch van aard zijn. Zo moet de patient bijvoorbeeld 
nuchter zijn voor bepaalde onderzoeken. In dat geval zal er dus een afspraak gemaakt moeten 
worden. Bij andere onderzoeken, zoals bijvoorbeeld MRI, is er sprake van wachtlijsten, 
waardoor ook hiervoor een afspraak gemaakt dient te worden. Omdat men grote waarde hecht 
aan een hoge service naar de patienten toe, hoeven voor bijvoorbeeld Bucky- en Thorax
onderzoeken geen afspraken gemaakt te worden. In de volgende subparagraafwordt per type 
patient beschreven welke handelingen verricht dienen te worden door de afdeling radiologie. 
Op de lokatie Deurne worden geen onderzoeken uitgevoerd waarvoor een afspraak gemaakt 
moet worden, met uitzondering van mammografie- en echo-onderzoeken. Deze worden alleen 
op woensdag uitgevoerd, aangezien dan een radioloog aanwezig is te Deurne. 

3.10 Activiteitenbeschrijving 
In het onderstaande gedeelte wordt voor elke van de drie patientenstromen beschreven welke 
activiteiten uitgevoerd worden voorafgaand aan, tijdens en na een onderzoek. In bijlage 3.8 
wordt dit gehele proces weergegeven aan de hand van stroomdiagrammen. Voor de 
duidelijkheid en leesbaarheid staat bij de tekst een vereenvoudigd diagram. 

13 



elkeTliek 'r ________________________ Procesbeschrijving 

ZIEKENHUIS 

3. 10. 1 Poliklinische patienten en Huisartspatienten zonder afspraak 

1 
ontvangst 
patient+ 
gegevens 
invoeren 

I 
, ~ 

eI1 .. enen ouae map 
uitprinten + klaarleggen I 
aanvraag nleuwe map 

klaarleaaen maken 

1• 

patient halen 

... 
~ ,, 

onderzoek 
uitvoeren 

1r 

foto's 
controleren 

• 
patient naar 
huis sturen 

... 
• roto s 

beoordelen + 
verslag 
dicteren 

... 

•'" 
verslag typen 

verslag 
goedkeuren 

+ 
verzenden en 
archiveren 

Figuur 3.4 "Zonder afspraak" 

De patient meldt zich bij de balie met de aanvraag en het 
ponsplaatje. De gegevens van de patient worden ingevoerd en 
de patient krijgt een volgnummer. Daarna kan de patient 
plaatsnemen in de wachtkamer. 
Bij de administratie worden etiketten uitgeprint met de 
gegevens van de patient en de uit te voeren verrichting. Een 
van deze etiketten wordt op de aanvraag geplakt, waarna de 
aanvraag + de overige etiketten worden klaargelegd voor de 
laboranten (gesorteerd op kamer). In het archief verschijnt 
automatisch een melding op een monitor welke patienten in de 
wachtkamer zitten. Men kan voor die patienten dan de map 
met oude gegevens klaarleggen. Enkele malen per dag worden 
deze mappen naar de administratie gebracht. 
Wanneer er een kamer vrij is, komt een laborant van die kamer 
kijken of er een aanvraag ligt van een volgende patient. Hij 
gaat dan naar de wachtkamer en roept de desbetreffende patient 
op. Omdat op elke kamer verschillende onderzoeken 
uitgevoerd worden, kan het gebeuren dat patienten die later 
gekomen zijn, toch eerder geholpen worden dan andere 
patienten. De laborant voert het onderzoek uit en ontwikkelt 
vervolgens de foto' s. 
De laborant ( of evt. de radioloog) beoordeelt of de technische 
kwaliteit van de foto's voldoende is en of er nog meer foto's 
nodig zijn. Indien er geen verder onderzoek nodig is en er geen 
redenen bestaan voor acute hulp, kan de patient naar huis gaan. 
De foto's en de aanvraag gaan vervolgens naar de 
administratie. Hier wordt de oude map erbij gelegd, waarna het 
gehele pakket naar de radioloog gaat voor verslaglegging. In 
een aantal gevallen komt het voor dat de patient de foto's 
meeneemt naar de verwijzend specialist en dat de foto' s daarna 
pas bij de administratie komen. Soms heeft de huisarts 
gevraagd om een directe uitslag. In dat geval gaan de foto' s en 
de aanvraag direct naar de radioloog, die een voorlopig verslag 
schrijft. De patient neemt dit verslag vervolgens mee naar de 
huisarts. 
De radioloog beoordeelt de foto's. Indien blijkt dat de foto's 
toch niet voldoende informatie verschaffen, wordt de patient 
opgeroepen om nieuwe foto's te laten maken. Wanneer de 
foto's wel voldoende informatie verschaffen, dicteert de 
radioloog het verslag. Vervolgens wordt het verslag door de 
typekamer uitgetypt en ter goedkeuring aan de radioloog 
voorgelegd. Tenslotte wordt het verslag naar de aanvrager 
verzonden en wordt de totale map in het archief opgeborgen. 
Het ziekenhuis beschikt hiervoor over een archief in Helmond 
en een archief in Deurne. 
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3. 10. 2 Poliklinische patienten en Huisartspatienten-.met afspraak 

verzenden en 
archiver en 

Figuur 3.5 "Met afspraak" 

Afspraken zijn te onderscheiden in afspraken die gemaakt 
zijn bij de balie en afspraken die telefonisch gemaakt worden. 

Afspraak gemaakt bij balie: 
De patient meldt zich aan de balie om een afspraak te maken. 
Bij de meeste onderzoeken kan dit direct, maar bij CT- en 
MRI-onderzoeken bepaalt de radioloog op welke termijn het 
onderzoek dient plaats te vinden en krijgen de patienten de 
afspraakdatum later thuisgestuurd. De gegevens van de 
patient worden geregistreerd en de computer geeft het 
eerstvolgende tijdstip waarop de afspraak plaats zou kunnen 
vinden. lndien de patient accoord gaat met deze datum wordt 
de afspraak vastgelegd, zoniet dan wordt een andere datum 
uitgezocht. De patient krijgt een afspraak-briefje + een 
instructie mee. In deze instructie staat bijvoorbeeld wat de 
patient weVniet mag eten voor het onderzoek. 
De aanvraag ·en de inmiddels geprinte gegevensetiketten 
worden, gesorteerd op dag, in postvakken gelegd. De dag 
voor het onderzoek worden de rontgenmappen en de 
aanvraag + etiketten klaargezet in daartoe bestemde kasten. 
Op de ochtend van het onderzoek worden de mappen door de 
laboranten opgehaald. Iedere dag worden lijsten met de 
afspraken van de volgende dag voor elke kamer uitgeprint. 
Op de dag van het onderzoek meldt de patient zich aan de 
balie. Hier voert men in de computer in dat de patient 
gearriveerd is, waarna de patient in de wachtkamer kan 
plaatsnemen. Op een beeldscherm in de kamer waar de . 
verrichting uitgevoerd gaat worden, verschijnen gegevens van 
de patient, waardoor ook de laboranten weten dat de patient 
aanwezig is. Vervolgens geldt dezelfde gang van zaken als bij 
patienten zonder afspraak. Aangezien het nauwelijks 
voorkomt dat patienten met afspraak wachten voor dezelfde 
kamer als patienten zonder afspraak, hoeft er niet met 
bepaalde voorrangsregels gewerkt te worden. 

Afspraak telefonisch gemaakt 
Indien de gegevens van patienten die een telefonische 
afspraak maken al voorkomen in het computersysteem, geldt 
in principe dezelfde procedure als bij patienten die een 
afspraak bij de balie maken. Het enige verschil is dat men 
het afspraakbriefje + de instructie niet meegeeft, maar 
opstuurt naar de patient. 
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Van patienten die een telefonische afspraak maken en waarvan de gegevens nog niet in het 
computersysteem voorkomen, noteert de administratie de naam en het adres in de computer. 
Tevens noteert men een "T", zodat men weet dat op de dag van het onderzoek de gegevens 
van deze patient nog geregistreerd moeten worden. Vervolgens worden het afspraakbriefje + 
de instructie opgestuurd. Wanneer de patient zich bij de balie meldt op de dag van het 
onderzoek worden zijn/haar gegevens vergeleken met de gegevens die al in de computer staan 
en worden de overige gegevens geregistreerd. Hiema gelden dezelfde procedures als bij 
patienten die een afspraak bij de balie gemaakt hebben. 

3. 10. 3 Patienten op afroep 

verslag 
dlcteren 

map 
klaarzetten 

Figuur 3.6 "op afroep" 

Op alle tijdstippen van de dag kunnen per buizenpost 
aanvragen binnenkomen voor onderzoek van klinische 
patienten. Wanneer zo'n aanvraag binnenkomt bij de 
administratie, warden de gegevens van de patient 
gecontroleerd en worden, net als bij poliklinische patienten, 
etiketten gemaakt. De aanvraag + de etiketten worden aan 
de laboranten gegeven. Op een moment dat er tijd is om het 
onderzoek uit te voeren, belt de laborant naar de afdeling 
van de patient om de patient naar de rontgenafdeling te laten 
brengen. W anneer de patient gearriveerd is, wordt dit bij de 
balie gemeld en krijgt de laborant de gegevens van de 
patient op z'n beeldscherm. De wijze waarop het onderzoek 
nu wordt uitgevoerd, verloopt analoog aan een onderzoek 
van poliklinische patienten. Aan het eind van het onderzoek 
wordt de afdeling waar de patient verblijft geYnformeerd dat 
de patient weer opgehaald kan worden. 
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4.1 lnleiding 
Nu de processen die op de rontgenafdeling plaatsvinden beschreven zijn, kan per proces bepaald 
worden hoe het beheerst kan worden. Op basis van diverse onderzoeken naar de beheersbaarheid 
van rontgenafdelingen [Nuffield Hospitals Trust 1962, Blanjaar 1974, Kivits 1976, Silvertand 
1992] kan een algemeen model gebouwd worden. Eerst wordt aangegeven waarom beheersing 
noodzakelijk is (paragraaf 4.2). Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de indeling in 
planningscategorieen waardoor beheersing mogelijk wordt (paragraaf 4.3). 

4.2 Onzekerheid en flexibiliteit 
Op de afdeling radiologie heeft men te maken met een bepaalde mate van onzekerheid met 
betrekking tot de omvang en samenstelling van de vraag naar verrichtingen. Hierdoor bestaat er 
tevens onzekerheid met betrekking tot de vraag naar capaciteiten van de afdeling. Om toch een 
acceptabele werklast/werkdruk te kunnen bereiken, is er behoefte aan flexibiliteit van de 
inzetbaarheid van capaciteit. In de huidige situatie is er sprake van een geringe volume
flexibiliteit, zowel in personele als in machinecapaciteiten. Dit betekent <lat men dus slechts in 
beperkte mate in staat is een toe- of afname in werkaanbod op te vangen. De personele 
capaciteiten zijn echter wel mix-flexibel, waardoor een variatie in de soort van aangevraagde 
verrichtingen wel opgevangen kan worden. De machine-capaciteiten zijn in mindere mate mix
flexibel, aangezien een groot gedeelte van de apparatuur verrichtingen-specifiek is. 

4.3 Planningscategorieen 
Indien de onzekerheid verminderd zou kunnen worden, vermindert tevens de behoefte aan 
flexibiliteit. Aangezien het niet mogelijk is om de "produkten" van de rontgenafdeling op voorraad 
te leggen, zullen de capaciteiten van de afdeling in de juiste hoeveelheid op de juiste tijd ingezet 
moeten worden. Dit kan alleen maar als men in staat is de omvang van de aangevraagde 
verrichtingen per periode gericht te bei'.nvloeden. De mate waarin men het tijdstip waarop een 
verrichting uitgevoerd wordt in de hand kan hebben, is een maat voor de beheersbaarheid van die 
verrichting. Binnen de Technische Universiteit Eindhoven is door Blanjaar [Blanjaar, 1974] een 
instrument ontwikkeld voor de beheersing van patientenstromen. In 1992 [Silvertand, 1992] is <lit 
model doorgerekend met inachtneming van de toentertijd beschikbare apparatuur. Hieruit bleek 
<lat de analysemethode van een dermate hoog niveau is, <lat deze nog steeds goed bruikbaar is. 
In het model wordt gebruikt gemaakt van planningscategorieen, die gebaseerd zijn op de mate 
waarin het tijdstip van onderzoek te bei'.nvloeden is. 
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De volgende categorieen zijn hierbij te onderscheiden: 

B(amb.)0 

B(klin.)0 

C 

D(afd.)0 

D(spoed)0 

Onderzoeken, waarvoor de patient nuchter dient te zijn. Deze onderzoeken 
dienen derhalve op afspraak te geschieden en zoveel mogelijk ·s ochtends. 

Onderzoeken, waarvoor een afspraak gemaakt dient te worden, omdat ze lang duren. 
Dergelijke onderzoeken kunnen zowel ·s ochtends als ·s middags plaatsvinden. 

Onderzoeken, die direct plaats kunnen vinden, maar die klinische patienten betreffen. 

Onderzoeken, die direct plaats kunnen vinden zodra de patient zich voor het 
onderzoek meldt. Het gaat hierbij om poliklinische patienten (vaak aansluitend aan 
een poliklinisch consult). 

Onderzoeken, die niet op de rontgenafdeling plaatsvinden, maar elders in het 
ziekenhuis (OK, IC, verpleegafdeling). 

Onderzoeken die direct moeten plaatsvinden ten behoeve van spoedeisende hulp. 

Figuur 4.1 Planningscategorieen 

Vaak worden diverse verrichtingen uitgevoerd voor een onderzoek. Het kan dus voorkomen <lat 
een verrichting uit de ene categorie wordt aangevraagd in combinatie met een verrichting uit een 
andere categorie. Om de service naar de patient toe zo hoog mogelijk te maken, dient daarom het 
volgende te gebeuren: 

Onderzoeken uit B0 en C, die tezamen met een onderzoek uit A0 zijn aangevraagd; 
deze warden tezamen in de voormiddag afgesproken. 

Onderzoeken uit C, die tegelijkertijd met een onderzoek uit B0 zijn aangevraagd; deze 
warden aaneensluitend afgesproken . 

Figuur 4.2 Combinatie categorieen 
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De categorieen AO en A I kunnen nu worden samengevoegd tot een categorie A. Op dezelfde 
manier worden ook de categorieen B(amb.) en B(klin.) samengesteld uit respectievelijk B(amb.)0 

+ B(amb.)1
, en B(klin)0 + B(klin.)1

• Dit tesulteert in het volgende overzicht: 

A 

B(amb.) 

B(klin.) 

C 

D(afd.) 

D(spoed) 

' s ochtends 

gehele dag 

gehele dag, met inachtneming 
dagritme kliniek 

direct 

direct (danwel op afspraak qua 
tijdstip door derden bepaald) 

direct 

volledig beheersbaar 

volledig beheersbaar 

volledig beheersbaar 

voorspelbaar (a.d.h.v. spreekuurroosters ed.) 

voorspelbaar (wat betreft week- en seizoens
patroon; onvoorspelbaar wat betreft het dagpatroon) 

voorspelbaar (wat betreft week- en seizoens
patroon; onvoorspelbaar wat betreft het dagpatroon) 

Figuur 4.3 Gecombineerde planningscategorieen 

De werklast die optreedt voor de verschillende planningscategorieen kan nu bepaald worden door 
achtereenvolgens te bepalen: 
• welke ziekenfondscodes van rontgenverrichtingen in de onderscheiden categorieen vallen; 
• in welke kamer een verrichting plaats kan vinden; 
• hoe lang de cyclustijd van elke verrichting is; 
• hoeveel verrichtingen uitgevoerd worden; 

In onderstaande tabel staat een voorbeeld van deze denkwijze. 

7511 colon inloop 45 A 12 540 9 1,8 

tabel 4.1 werklastbepaling verrichting 7511 

Het is nu mogelijk voor de gehele afdeling en per soort rontgenkamer achtereenvolgens uit te 
rekenen: 
• hoeveel tijd door categorie C wordt bezet; 
• hoeveel tijd in de voormiddag voor categorie A moet worden gereserveerd; 
• hoe men de afspraken van categorie B over de dag moet verdelen, zodat een gelijkmatige 

bezetting voor de totale afdeling ontstaat; 
• welke werklast voortvloeit uit categorie D. 
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Vervolgens kan berekend worden in hoeverre de beschikbare capaciteiten (zowel personele als 
machinecapaciteiten) in evenwicht zijn met de behoefte aan die capaciteiten. Belangrijke aspecten 
die een rol spelen bij deze balans tussen werklast en inzet van personele middelen zijn: 
• het gemiddelde en de standaarddeviatie van het aantal aanvragen; 
• het gemiddelde en de standaarddeviatie van de normtijden van de onderzoeken; 
• het aankomstpatroon van de patienten; 
• de gesteldheid van de patienten, bijvoorbeeld wel of niet mobiel; 
• de beschikbaarheid van medewerkers, rekening houdend met o.a. CAO, ziekte; 
• de beschikbaarheid van apparatuur. 

In het volgende hoofdstuk worden bovenstaande aspecten voor zover mogelijk gekwantificeerd 
aan de hand van een database. Daarna wordt het mogelijk uitspraken te doen over eventuele 
verbeteringen in het evenwicht tussen werklast en inzet van medewerkers. 
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5.1 lnleiding 
In dit hoofdstuk wordt een kwantitatieve analyse van de rontgenafdeling gemaakt, op grond van 
de methode van logistieke beheersing die in het vorige hoofdstuk behandeld is. In paragraaf 5 .1 
wordt aangegeven uit welke onderdelen de database bestaat die voor de analyse gebruikt wordt. 
In de hierop volgende paragrafen worden de verschillende aspecten van de analyse verder 
uitgewerkt. 

5.2 Database 
Met behulp van RADOS is een database opgesteld die de gegevens bevat die benodigd zijn 
voor een kwantitatieve analyse van de rontgenafdeling. Deze database bevat gegevens over alle 
uitgevoerde onderzoeken in hetjaar 1997. Per onderzoek worden de volgende aspecten 
vastgelegd: 
• Datum; 
• Dag; 
• Tijd (voor poliklinische en extramurale patienten is dit de tijd waarop men aan de balie 

verschijnt, voor klinische patienten is dit een zgn. 0:00 tijd); 
• Categorie (klinisch, poliklinisch, extramuraal); 
• Code van het onderzoek; 
• Omschrijving van het onderzoek; 
• Normtijd van het onderzoek; 
• Kamer waar het onderzoek uitgevoerd is; 
• Rontgennummer; 
• Patientnummer; 
• Lokatie waar het onderzoek uitgevoerd is; 
• Verwijzer. 

In bijlage 5.1 staat een voorbeeld van de database die op deze manier ontstaat. 
Uitgaande van deze database kunnen verschillende aspecten met betrekking tot het functioneren 
van de rontgenafdeling bekeken worden. In eerste instantie zal de bezettingsgraad van de 
kamers en het personeel, het aankomstpatroon van de patienten en de herkomst van de 
aanvragen onder de loep genomen worden. 

5.2 Aantal onderzoeken per code per week 
Het uitgangspunt van de analyse is het aantal verrichtingen per code per week. Hiervoor is eerst 
voor elke code het aantal verrichtingen per week berekend. Bij deze berekening zijn uitsluitend 
de verrichtingen meegenomen die tijdens de dagdienst op de rontgenafdeling zijn uitgevoerd. 
De verrichtingen die zijn uitgevoerd in de avond- en weekenddiensten, alsmede de 
verrichtingen die zijn uitgevoerd op de traumatafel of op andere afdelingen, zijn dus niet in 
beschouwing genomen. 
Vervolgens is het gemiddelde, de variantie en de standaarddeviatie van de som van deze 
weektotalen bepaald. Figuur 5.1 geeft een voorbeeld van deze denkwijze. 
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13.82 
Figuur 5 .1 Berekening gemiddeld aantal onderzoeken per week 

In bijlage 5.2 staat als voorbeeld voor een tweetal kamers het resultaat van deze werkwijze. In 
bijlage 5.3 wordt voor kamer 6 het wekelijkse aantal onderzoeken in een grafiek weergegeven. 
De fluctuatie in de weektotalen is niet erg groot, wat waarschijnlijk veroorzaakt wordt doordat 
er altijd een bepaalde werkvoorraad aanwezig is in de vorm van wachtlijsten. Daamaast kunnen 
de meeste grote pieken of dalen in het patroon verklaard worden door vakanties en feestdagen. 
Voor verdere berekeningen zal dan ook gebruik gemaakt worden van het gemiddeld aantal 
verrichtingen per week. 

5.3 Tijdsbeslag en bezettingsgraad 
Door het aantal verrichtingen per week te vermenigvuldigen met de normtijd per verrichting, 
ontstaat het tijdsbeslag per week. In figuur 5.2 wordt een voorbeeld van deze berekening 
gegeven. In bijlage 5.4.1 staat voor elke kamer het resultaat van dit proces. 

Figuur 5.2 Berekening tijdsbeslag code 7070 

Uitgaande van 5 werkdagen per week en 8 uur per werkdag, kan de gemiddelde bezettingsgraad 
van de apparatuur bepaald worden (bezettingsgraad bij volledige openstelling). Daarnaast kan 
de bezettingsgraad bij de huidige openstelling van de kamers berekend worden. De huidige 
openstelling wordt weergegeven in bijlage 3.3. Om de bezettingsgraad van de medewerkers te 
kunnen bepalen, is eerst een overzicht van de gerealiseerde personeelsinzet benodigd. In bijlage 
5.4.2 wordt de bezettingsgraad van de apparatuur berekend. Een bezettingsgraad die hoger is 
dan 100% betekent dat men in de pauzes of na 17.00u doorwerkt, waardoor er meer werk 
gedaan wordt dan eigenlijk mogelijk is in 8 uur. 

1 103% 129% 

2 58% 79% 

3 61% 61% 
4en5 76% 76% 

6 128% 128% 
7 75% 75% 
8 38% 75% 
9 59% 74% 
10 34% 42% 

Tabel 5 .1 Bezettingsgraad apparatuur lokatie Helmond 
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5.4 Werkaanbod per planningscategorie 
De volgende stap is het bepalen van het werkaanbod per planningscategorie. Aangezien 
planningscategorie Bis verdeeld in B(ambulant) en B(klinisch), is het noodzakelijk om te 
bepalen welk gedeelte van het totale werkaanbod voor categorie B kan worden toegeschreven 
aan klinische patienten en welk gedeelte aan poliklinische/extramurale patienten. Hiervoor is 
het werkaanbod per kamer per maand gesplitst in klinisch, poliklinisch en extramuraal. 
Aangenomen wordt dat een toename in het aantal verrichtingen een evenredige toename in het 
capaciteitsbeslag tot gevolg heeft. Analoog aan de berekening van het aantal verrichtingen per 
week, wordt het percentage klinisch, poliklinisch en extramuraal bepaald op basis van het 
gemiddelde en de standaarddeviatie van de maandpercentages. In bijlage 5.5 worden de 
resultaten van deze berekening weergegeven. De fluctuaties in de verdeling klinisch/ 
poliklinisch/ extramuraal zijn uitermate klein, zodat de werkelijkheid benaderd kan worden 
door het gemiddelde van de maandpercentages. 
Een gedeelte van de patienten valt niet binnen de planningscategorieen. Dit zijn de 
poliklinische en extramurale patienten die met spoed behandeld moeten worden op een van de 
kamers op de afdeling. Voor deze patienten zou een bepaalde hoeveelheid capaciteit 
gereserveerd dienen te worden. Om de grootte van deze reservering te kunnen bepalen, is per 
kamer bekeken welk gedeelte van het totale werkaanbod gecreeerd wordt door spoedpatienten. 
In tabel 5.2 staat dit percentage aangegeven. Vervolgens kan voor elke kamer bepaald worden 
hoe groot het werkaanbod van elke planningscategorie is. Dit staat afgebeeld in de tabel 5.2 

1 0 4,4 2,7 0 1,1 (20%) 8,2 
2 3,4 1, 1 0,2 0 0,5 (10%) 5,2 
3 0 0 0 4,8 0,1 (3%) 4,9 

4en5 0 0 1,2 10,5 0,4 (4%) 12,2 
6 6,4 1,1 0,4 0 2,4 (24%) 10,3 
7 0 4,7 0,8 0 0,5 (9%) 6,0 
8 0 2,2 0,2 0 0,4 (16%) 3,0 
9 4,3 0,02 0,38 0 0,04 (1%) 4,7 
10 2,4 0,16 0,03 0 0,2 (6%) 2,7 

totaal 16,4 13,7 5,9 15,3 5,6 57,2 

Tabel 5.2 werkaanbod in uren per dag 

5.5 Aankomstpatroon 
Het aankomstpatroon van de patienten is ondermeer afhankelijk van de spreekuren op de 
polikliniek en bij de huisartsen. RADOS registreert de tijd waarop patienten aan de balie 
komen, echter bij een te groot aanbod wordt een patient automatisch doorgeschoven naar een 
volgend kwartier. Dit heeft tot gevolg dat het aankomstpatroon uit RADOS niet geheel 
overeenkomt met de werkelijkheid. In bijlage 5.7 staan grafieken afgebeeld die op diverse 
manieren het aankomstpatroon weergeven. Aangezien het gedeelte van het patientenaanbod dat 
op afspraak komt in principe goed te plannen is, is het vooral interessant om te kijken naar het 
aankomstpatroon bij de patienten zonder afspraak, bijv. voor de kamers 4 en 5 (bucky). 
Zo is in de figuur van bijlage 5.7.3 te zien dat het vooral op maandag en woensdag druk is, 
terwijl er op vrijdag minder onderzoeken uitgevoerd worden. 
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Het totale patroon lijkt echter vrij regelmatig. Wanneer de afzonderlijke dagen van de week 
nader bekeken worden, dan blijkt dat de aankomsten binnen een dag onregelmatig verdeeld 
zijn. 's Ochtends tussen 10 en 12 uur en's middags tussen 14 en 16 uur zijn duidelijk pieken in 
het aanbod te zien (zie bijlage 5.7.4). 
Ook blijkt dat er 's ochtends in totaal meer patienten komen dan 's middags. In onderstaande 
tabel wordt weergegeven hoe de procentuele verhouding is tussen het aantal patienten zonder 
afspraak dat 's ochtends komt en het aantal patienten zonder afspraak dat in de middag komt. 

3 
4en5 

65% 
69% 

35% 
31% 

Tabel 5 .3 Ochtend-middag verdeling 

5.6 Ochtend-middag verdeling 

100% 
100% 

Nu bekend is welk tijdsbeslag de verschillende planningscategorieen met zich mee brengen, 
kan bepaald worden hoeveel uur per dagdeel per kamer beschikbaar is voor het plannen van 
afspraken. Hiervoor gelden de volgende vuistregels: 
• planningscategorie A: ochtend; 
• planningscategorie B: zo gunstig mogelijk voor een evenwichtige verdeling; 
• planningscategorie C: in eerste instantie wordt het aanbod als gegeven beschouwd; 
• spoed: tijd reserveren. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het werkaanbod per dagdeel per kamer. De uren in 
de categorie "vrij", zijn afkomstig van categorie Ben zijn dus in principe goed te plannen. 

l .. 
1 0 7,1 1,1 8,2 
2 3,4 0 1,3 0,5 5,2 
3 3,1 1,7 0 0, 1 4,9 
4en5 7,3 3,3 1,2 0,4 12,2 
6 6,4 0 1,5 2,4 10,3 
7 0 0 5,5 0,5 6,0 
8 0 0 2,6 0,4 3,0 
9 4,3 0 0,4 0,04 4,7 
10 2,4 0 0,19 0,2 2,7 

totaal 26,9 5,0 19,8 5,6 57,2 

Tabel 5 .4 W erkaanbod in uren per dagdeel 

Een zo gelijkmatig mogelijk verdeelde werklast kan verkregen worden door de hoeveelheid 
werk op afspraak af te stemmen op de directe werklast. In principe wordt hierbij uitgegaan van 
een maximale openstelling van 4,5 uur 's ochtends en 3,5 uur 's middags. De verschoven 
diensten kunnen dan gebruikt worden voor het opvangen van spoedonderzoeken en uitloop van 
het prograrnma. Indien het werkaanbod voor een kamer minder dan een half dagdeel is, dan zou 
men de desbetreffende kamer eventueel enkele dagdelen per week kunnen sluiten. Ook zou men 
de openstelling van deze kamers met elkaar kunnen combineren, waarbij de medewerkers dan 
voor meerdere kamers worden ingepland. 
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Het resultaat van deze wijze van verdeling van het werkaanbod is weergegeven in onderstaande 
tabel. Navolgend wordt een uitleg gegeven met betrekking tot de beschikbaarheid van kamers. 

1 4 3,1 1,1 8,2 1 1 
2 3,4 1,3 0,5 5,2 1 0,5 
3 3,1 1,7 0,1 4,9 1 1 
4en5 7,3 4,5 0,4 12,2 2 2 
6 6,4 1,5 2,4 10,3 2 1 
7 3,5 2,5 0,5 6,0 1 1 
8 0 2,6 0,4 3 0 1 
9 4,7 0 0,04 4,7 1 0 
10 2,6 0 0,2 2,7 1 0 

totaal 31,5 16 5,2 52,7 9 8 

Tabel 5.5 Benodigd aantal kamers 

Uitleg bij tabel 5.5: 

Kamer 1: 
In de toekomst zullen verschillende onderzoeken die nu op de CT plaatsvinden, op de MRI 
uitgevoerd worden. Daarom is het in principe voldoende om over 1 kamer te beschikken. De 
eerste tijd zal dan door middel van doorwerken in de middagpauze en overwerk na 17.00uur het 
"teveel" aan onderzoeken verwerkt dienen te worden. 

Kamer 2: 
Men beschikt op het moment over voldoende capaciteit. Zeker aangezien de onderzoeken op 
deze kamer voor het grootste gedeelte op afspraak plaatsvinden. 

Kamer 3: 
In principe beschikt men over voldoende capaciteit met 1 kamer. Ook wanneer rekening wordt 
gehouden met een stijgend aantal aanvragen, zal de komende tijd geen capaciteitstekort 
ontstaan. Aangezien op deze kamer vele, korte onderzoeken uitgevoerd worden, bestaat toch 
een kans dat wachttijden optreden. 

Kamer4 en 5: 
Aangezien men op deze kamer te maken hee:ft met vele, korte onderzoeken, die bovendien 
zonder afspraak uitgevoerd worden, is de kans groot dat er met de huidige capaciteit 
wachttijden ontstaan voor de patienten (wat ook inderdaad te zien is in de wachtkamer). Om dit 
probleem op te lossen kunnen diverse maatregelen genomen worden (zie hoofdstuk 8). 

Kamer 6: 
Vooral 's ochtends beschikt men over te weinig capaciteit. Men beschikt in principe wel over 
twee kamers waar echo-onderzoeken uitgevoerd kunnen worden, maar om diverse redenen 
wordt slechts een daarvan structureel gebruikt. Indien de verdeling tussen ochtend en middag 
verbeterd zou kunnen worden, zou een groot deel van het capaciteitsprobleem opgelost zijn (zie 
hoofdstuk 8). 
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Kamer 7: 
In 1997 had het ziekenhuis nog geen eigen MRI. Men had een keer in de twee weken de 
beschikking over een mobiele MRI-unit. De verwachting is dat verschillende onderzoeken die 
nu nog op andere apparatuur wordt uitgevoerd, in de toekomst op de MRI uitgevoerd zullen 
worden. Op het moment houdt men rekening met 2000 onderzoeken per jaar. 

Kamer 8: 
Omdat de andere kamers 's ochtends een grote be lasting hebben, is het voor een goede balans 
van belang dat men de mammografie-onderzoeken zoveel mogelijk in de middag uitvoert. Bij 
de huidige openstelling wordt hier al rekening mee gehouden. In principe beschikt men hierbij 
over voldoende capaciteit. 

Kamer 9: 
's Ochtends lijkt men over te weinig capaciteit te beschikken. Dit zou opgelost kunnen worden 
door in de middagpauze door te werken. Tevens zou men kunnen overwegen ofwerkelijk alle 
onderzoeken in planningscategorie A thuishoren. Indien dit niet het geval is, kan een aantal 
onderzoeken naar de middag verschoven worden, waardoor het capaciteitsprobleem ook 
opgelost zou worden. 

Kamer 10: 
Men beschikt over voldoende capaciteit. 

N.B. Deze berekening heeft slechts betrekking op de capaciteit van de apparatuur. Daamaast zal 
nog gekeken moeten worden of men ook over voldoende personele capaciteit beschikt. 

5. 7 Verwijzers 
Om inzicht te krijgen in de herkomst van de patienten, is een verdeling gemaakt in klinische, 
poliklinische, en extramurale patienten (zie bijlage 5.5). Vervolgens is binnen elke categorie 
gekeken naar de verdeling van de vraag over de diverse specialismen. In bijlage 5.8 wordt 
weergegeven wat het aandeel van elk specialisme is in de totale vraag. Hierin is duidelijk te 
zien dat de meeste aanvragen gedaan worden door de huisartsen (35%). Binnen het ziekenhuis 
zijn orthopedie (13%), inwendige geneeskunde (10%), en heelkunde (10%) de grootste 
aanvragers. Aangezien de verschillende specialismen ieder een ander soort onderzoeken 
aanvragen, is het van belang om niet alleen te kijken naar de verdeling van het aantal 
aanvragen, maar ook naar het capaciteitsbeslag dat met deze aanvragen samenhangt. W anneer 
nu een niveau lager, op kamemiveau, gekeken wordt, dan blijkt dat bij de kamers 4 en 5 de 
huisartsen een nog groter gedeelte (44%) van de totale aanvragen voor hun rekening nemen. Op 
enige afstand bezetten orthopedie en heelkunde resp. een tweede (23%) en derde (11 %) plaats. 
Om het aankomstpatroon van deze kamers te kunnen beheersen, zou men dus vooral de 
extramurale patientenstroom onder controle moeten hebben. 
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6.1 lnleiding 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van (de resultaten van) de meting die gedurende 
een aantal weken op de rontgenafdeling heeft plaatsgevonden. Eerst wordt de opzet van de 
meting besproken. Vervolgens komen de resultaten van de meting aan de orde. Tenslotte wordt 
een overzicht gegeven van de belangrijkste conclusies met betrekking tot de meting. 

6.2 Opzet onderzoek 
Het doel van de meting 
RADOS maakt voor de planning gebruik van een bepaalde (ingestelde) norm voor de duur van 
onderzoeken (zie hoofdstuk 5). Met de meting worden gegevens verzameld om een uitspraak te 
kunnen doen over het verschil tussen de door RADOS gebruikte normduur van onderzoeken en 
de werkelijke onderzoeksduur. Tevens worden gegevens verzameld om de wachttijd van 
patienten te achterhalen, waardoor een oordeel gegeven kan worden over het serviceniveau. 
Hierbij wordt alleen gekeken naar de inteme wachttijd, dus de wachttijd op de afdeling op de 
dag van het onderzoek. De exteme wachttijd (toegangstijd), die in de vorm van wachtlijsten 
optreedt, wordt buiten beschouwing gelaten. 

De werkwijze 
Er is gemeten gedurende drie weken, 15 werkdagen van 8.00u tot 17.00u. In deze periode kreeg 
elke patient bij het melden aan de balie een meetformulier mee. Alle formulieren die ingevuld 
weer bij de administratie retour zijn gekomen, zijn verwerkt in de resultaten van de meting. 

De hoeveelheid gegevens en de betrouwbaarheid 
Uit eerder onderzoek is gebleken dat de maand januari niet uitzonderlijk afwijkt wat betreft de 
gemiddelde maand- en weekproductie. Gemiddeld worden er per week circa 825 verrichtingen 
uitgevoerd op de afdeling. Dit betekent dat per dag (tijdens de dagdienst) circa 165 patienten de 
rontgenafdeling bezoeken. Dit zou betekenen dat in totaal 15 * 165 = 24 7 5 onderzoeken 
gemeten zouden worden. Daadwerkelijk zijn er tijdens de meetperiode 2324 formulieren 
uitgegeven (6% minder dan verwacht), waarvan er 1925 (83%) volledig ingevuld retour zijn 
gekomen. Zie grafiek 2.1. voor de verdeling per dag. 
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Grafiek 6.1. Aantal uitgegeven en retour gekregen formulieren 
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Bij de uitgevoerde onderzoeken geldt een zgn. 20-80 regel. Dit betekent dat circa 20% van de 
soort onderzoeken circa 80% van het totale aantal voor hun rekening nemen. V oor deze 
onderzoeken geldt dat de gemeten aantallen voldoende zijn om statistisch betrouwbare 
uitspraken te doen. Voor de overige onderzoeken geldt dit niet, maar aangezien deze slechts 
enkele malen per maand uitgevoerd worden, is hun bijdrage in de totale bezettingsgraad minder 
groot. Daarmee is ook het belang van een statistisch betrouwbare normduur minder groot. 

Meetmethode 
Tijdens de meetperiode werden voor elk onderzoek de volgende gegevens vastgelegd: 
• de ziekenfondscode en de naam van het onderzoek; 
• de kamer waar het onderzoek plaatsvond; 
• de afspraaktijd indien er een afspraak gemaakt was; 
• de aankomsttijd (de tijd waarop de patient zich aan de balie meldde); 
• de starttijd ( de tijd waarop de patient uit de wachtkamer geroepen werd); 
• de eindtijd (de tijd waarop de kamer gereed was voor een volgende patient); 
• de tijd waarop de patient naar huis kon gaan; 
• de radioloog die het onderzoek uitvoerde; 
• opmerkingen die betrekking konden hebben op de onderzoeksduur (bv. heropname, storing, 

slechte mobiliteit patient). 

Zie bijlage 6.1 en 6.2 voor de meetprocedure en een voorbeeld van de meetbladen. 

6.3. Resultaten 

6.3.1 Resu/taten normduur 
De verzamelde gegevens zullen geanalyseerd worden aan de hand van diverse kengetallen uit 
de beschrijvende statistiek (zie bijlage 3.1). Hierbij geldt een betrouwbaarheidsniveau van 95%. 
De nadruk wordt bij deze analyse gelegd op de gemeten onderzoeksduur en de gemeten 
wachttijden. Elke onderzoek dat gedurende de meetperiode 30 keer ofvaker is uitgevoerd (en 
waarover dus statistisch betrouwbare uitspraken gedaan kunnen worden), zal geanalyseerd 
worden. Zie hiervoor bijlage 3. Uit de analyse blijkt dat in een aantal gevallen de normduur niet 
overeenkomt met de werkelijke duur. In deze gevallen wordt een voorstel gedaan voor een 
aangepaste normtijd. Bij 17% van de geanalyseerde onderzoeken wordt een voorstel gedaan 
voor een hogere norm, bij 39% voor een lagere norm. De gemiddelde afwijking is 45%. 
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Figuur 6.1 Normduur versus voorstel normduur 
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6.3.2 Resultaten wachttijd 
De wachttijd van patienten is te verdelen in vrijwillige wachttijd en onvrijwillige wachttijd. 
• Totale wachttijd is de tijd die patientert 'in de wachtkamer zitten; 
• Vrijwillige wachttijd is de tijd die patienten te vroeg komen voor een afspraak; 
• Onvrijwillige wachttijd is de tijd die een onderzoek start na het afspraaktijdstip, of de tijd 

die patienten in de wachtkamer zitten voor onderzoeken zonder afspraak. 

In de onderstaande figuren worden resp. de totale wachttijd, de vrijwillige wachttijd, en de 
onvrijwillige wachttijd weergegeven. 

Gamotan totala wachtllJd par kamar 
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Figuur 6.2. Totale wachttijd per categorie per kamer 

Voor onderzoeken op de kamers 3, 4, en 5 hoe:ft geen afspraak gemaakt te worden. De overige 
kamers werken wel met afspraken. Uit bovenstaande grafiek blijkt <lat het merendeel van de 
patienten die geen afspraak gemaakt hebben, toch niet langer dan 10 min. hoe:ft te wachten. 
Patienten die wel een afspraak gemaakt hebben, hebben veelal toch een wachttijd langer dan 10 
minuten. Wanneer echter gekeken wordt naar de soort wachttijd, dan blijkt dat een groot deel 
van de wachttijd voor afspraakpatienten veroorzaakt wordt door vrijwillige wachttijd. Dit is te 
zien in figuur 6.3. Blijkbaar wordt de grote drukte in de wachtkamer dus veroorzaakt doordat 
mensen te vroeg komen. De vrijwillige wachttijd voor de kamers 3, 4, en 5 is per definitie 0 
minuten, aangezien hier geen afspraken gemaakt worden. 
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Gemeten vrljwllllge wachttljd per kamer 
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Figuur 6.3. Vrijwillige wachttijd per categorie per kamer 

Het hoge percentage patienten <lat langer dan 10 min. vrijwillige wachttijd heeft in kamer 1, 
wordt veroorzaakt door onderzoek 7042 ( ct. abdomen), waarbij patienten 1 uur vantevoren 
aanwezig moeten zijn om te drinken (in principe start op dat moment het onderzoek en is er niet 
echt sprake van vrijwillige wachttijd). Daamaast is het opvallend dat patienten ofwel ruim te 
vroeg komen (> 10 min.), ofwel net op tijd (0-5 min.), terwijl de groep patienten die tussen de 5 
en 10 min. voor de afspraaktijd arriveren vrij klein is. 
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Figuur 6.4. Onvrijwillige wachttijd per categorie per kamer 
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In totaal hoeft de helft van de patienten minder dan 5 minuten te wachten, waarbij het 
maximum ligt bij kamer 8 (73%) en het minimum bij kamer 3 (45%). Slechts 1/4 van alle 
patienten heeft een wachttijd die langer is dan 10 minuten. Voor 97% van alle patienten geldt 
<lat de wachttijd minder dan 30 minuten bedraagt. Deze percentages duiden op een hoge 
servicegraad. Opvallend is <lat ook voor de kamers waar geen afspraak gemaakt hoeft te 
worden, de wachttijd voor circa 70% van de patienten minder dan 10 minuten bedraagt. 

6.3.3 Resultaten bezettingsgraad 
In eerder onderzoek is de gemiddelde bezettingsgraad van de apparatuur berekend (zie 
hoofdstuk 5). Deze bleek erg hoog te zijn (voor enkele kamers zelfs groter dan 100%). Wanneer 
bij de berekening gebruik gemaakt wordt van de op basis van de meting voorgestelde 
normduur, is de gemiddelde bezettingsgraad aanzienlijk lager. Zie onderstaande tabel. Dit is 
niet vreemd, aangezien de aanpassing in de normduur betrekking heeft op onderzoeken die 
vaak voorkomen en dus grote invloed hebben op de bezettingsgraad. Bijvoorbeeld: 
• gemiddeld worden er 25 thoraxfoto' s gedaan per <lag; de voorgestelde aanpassing in de 
normduur is -2 minuten; <lit betekent een verschil van 25*2 = 50 minuten per <lag, dus 
5*50=250 min. = circa 4 uur per week. Een kleine aanpassing kan dus grote gevolgen hebben. 

Kamer 1 2 3 4en5 6 7 8 9 10 
ct doorl thorax bucky echo mn mammo angio c-boog 

huidige huidige 
normduur opens telling 129% 79% 61% 76% 76% 175% 75% 74% 42% 
voorstel huidige 
normduur openstelling 113% 68% 34% 48% 70% 152% 40% 74% 42% 
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Figuur 6.6 Bezettingsgraad bij huidige en voorgestelde normduur 
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6.4 Conclusies 

• Normduur 
20% van de onderzoeken nemen 80% van het totale aantal voor hun rekening. Wanneer 
maatregelen genomen worden om de planning beter af te stemmen op de werkelijkheid, zal het 
grootste effect behaald worden bij deze groep onderzoeken. Het heeft immers weinig zin om 
maatregelen te nemen bij onderzoeken die slechts enkele keren per jaar uitgevoerd worden. Om 
de werkelijke onderzoekduur van de onderzoeken te bepalen die niet in deze meting zijn 
geanalyseerd, zal een uitgebreidere meting uitgevoerd moeten worden. Men beschikt anders 
niet over voldoende gegevens. 

• Wachttijden 
De huidige servicegraad is hoog. Over het algemeen is de tijd dat patienten "onvrijwillig" in de 
wachtkamer zitten minder dan 10 minuten. In totaal wacht 95% van de patienten minder dan 30 
minuten. Dit betekent dat de volle wachtkamer gedeeltelijk veroorzaakt wordt door patienten 
die (veel) eerder aanwezig zijn voor hun afspraak dan strikt noodzakelijk is. Zelfs voor 
onderzoeken waarvoor geen afspraak gemaakt hoeft te worden, blijft de wachttijd binnen 
redelijke grenzen (70% minder dan 10 minuten). Om de wachttijd verder te verlagen is ofwel 
een grotere overcapaciteit nodig, ofwel een betrouwbaardere onderzoeksduur. Om te bepalen of 
ook de exteme wachttijd laag is, zou een apart onderzoek uitgevoerd moeten worden. Men 
dient te bedenken dat zowel de inteme als de externe wachttijd van belang zijn bij de beleving 
van het serviceniveau. 

• Bezettingsgraad 
Wanneer de bezettingsgraad van de apparatuur wordt berekend met de voorgestelde normtijden, 
blijken er aanzienlijke verschillen op te treden met eerder berekende bezettingsgraden. Vooral 
op de kamers waar sprake is van vele, kortdurende onderzoeken, kan een verlaging van de 
normduur van slechts 2 of 3 minuten grote verlaging van de theoretische bezettingsgraad 
betekenen. Een kleine aanpassing in de normduur kan dus grote gevolgen hebben voor de 
planning. 
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7 .1 lnleiding 
In dit hoofdstuk komt aan de orde welke knelpunten naar voren zijn gekomen tijdens de 
beschrijving en de analyse van de rontgenafdeling. Tevens wordt besproken hoe knelpunten 
opgelost kunnen worden. 

7 .2 Ontstaan knelpunten 
Knelpunten ontstaan doordat de huidige situatie niet aansluit op de verwachtingen die men 
heeft over de dienstverlening die de rontgenafdeling zou moeten bieden. Hierbij kan 
onderscheid gemaak:t worden in de verwachtingen die klanten (patienten, huisartsen, 
specialisten) hebben en verwachtingen die medewerkers hebben. 

7 .3 Oplossen knelpunten 
Zoals gezegd kunnen knelpunten op verschillende manieren ontstaan. Enerzijds kan het zijn 
dat medewerkers ontevreden zijn met de huidige situatie en anderzijds kan het zijn dat 
patienten ontevreden zijn met de huidige situatie. Daarnaast kan er onderscheid gemaakt 
worden in het soort knelpunt. Zo zijn er perceptie-, doelstellings- en realiteitsknelpunten. 
Voordat een oplossing voor een knelpunt bedacht kan worden, zal men daarom eerst moeten 
weten met welk soort probleem men te maken heeft. Afhankelijk daarvan kan een van de 
volgende manieren gebruikt worden om een knelpunt op te lossen: 
1. De visie van de betrokkenen wijzigen; 
2. De doelstellingen wijzigen; 
3. De huidige situatie wijzigen. 

Ad 1. De visie van de betrokkenen wijzigen; 
Een knelpunt kan ontstaan op grond van "misperceptie". Zo kan de afdeling erg ongelukkig 
zijn met lange wachttijden. Wanneer daarna uit onderzoek/nauwkeurige registratie blijkt dat 
de wachttijden helemaal niet zo lang zijn als men dacht, is het knelpunt in principe al 
opgelost. 

Ad 2. De doelstellingen wijzigen; 
Ten tweede kan een knelpunt ontstaan op grond van "onjuiste" doelstellingen. Zo kan de 
afdeling zich ongerust maken over een lage bezettingsgraad (bv. 80%) van het personeel. Dit 
knelpunt kan opgelost worden door aan te tonen dat er geen reden is tot ongerustheid. 
Theoretische modellen hebben immers laten zien dat een bezettingsgraad hoger dan 80% 
gepaard zal gaan met enorme wachttijden. 

3. De huidige situatie wijzigen; 
Ten derde kan een knelpunt opgelost worden door de realiteit te wijzigen. Als er bijvoorbeeld 
erg lange rijen voor de balie staan, kan men een tweede balie openen waardoor de lengte van 
de rijen vermindert. 
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7 .4 Knelpunten rontgenafdeling 
Om in kaart te kunnen brengen wat verschillende belanghebbenden verwachten van de 
dienstverlening, zijn interviews uitgevoerd en is literatuur bestudeerd. 

Belanghebbenden Verwachtingen 
Patienten • korte wachttijden (zowel internals extern); 

• korte tijd tussen onderzoek en uitslag; 

• vriendelijke behandeling; 
Huisartsen • Korte tijd tussen creeren aanvraag en ontvangen verslag; 

• Snelle melding bij bijzonderheden; 

• Ruime openstelling van de afdeling; 
Specialisten • korte tijd tussen creeren aanvraag en uitvoeren onderzoek; 

• korte tijd tussen uitvoeren onderzoek en ontvangst verslag; 

• goede kwaliteit onderzoek en verslag; 

• goede aanspreekbaarheid radiologen; 
Medewerkers • acceptabele werkdruk; 

• goede werksfeer; 
Tabel 7 .1 Verwachtingen belanghebbenden 

Tijdens de observaties op de afdeling en in gesprekken met belanghebbenden zijn 
verschillende knelpunten naar voren gekomen. Ook blijkt uit de database dat er bepaalde 
knelpunten bestaan. 

Belanghebbenden Knelpunten 
Database • het aankomstpatroon is onevenwichtig verdeeld; 

• de laborantenbezetting fluctueert; 
• er is sprake van dermate hoge bezettingsgraden voor bepaalde 

apparatuur, dat de doorlooptijd van patienten te lang wordt; 
Huisartsen • de wachttijd voor echo's is te lang; 

• er is geen openstelling in weekend; 
Specialisten • de wachttijd voor sommige onderzoeken is te lang; 

• er is te weinig aandacht/capaciteit voor klinische onderzoeken; 
• de flexibiliteit is te laag; 

• er is weinig standaardisatie in verslaglegging ; 
Medewerkers • er vinden veel wisselingen plaats in dienstroosters; 

• de onderzoekstijden verschillen per radioloog; 
• een groot deel van de patienten komt zonder afspraak; 
• de mate van serviceverlening betekent een hoge belasting; 
• de wachtkamer bevindt zich op een onaantrekkelijke plaats; 

• buiten de woensdag is er te weinig te doen op de lokatie Deurne; 
Tabel 7 .2 Knelpunten 

Welke van de in paragraaf 7.3 genoemde methoden gebruikt kan worden bij het oplossen van 
de knelpunten in het ziekenhuis, hangt af van verschillende factoren. Uiteraard is het 
belangrijk om te weten met welk soort probleem men te maken heeft. Maar daamaast dient er 
ook rekening gehouden te worden met de ( on)mogelijkheid om bepaalde zaken te veranderen 
(bijvoorbeeld i.v.m. tijd, kosten, politieke verhoudingen). Om ideeen op te doen voor de 
concrete oplossingen, is de organisatie van een tweetal rontgenafdelingen van andere 
ziekenhuizen bekeken. Daarnaast kan de ervaring van medewerkers van de afdeling een bron 
van ideeen zijn. Beide bronnen zijn gebruikt bij het opstellen van de scenario's in het 
volgende hoofdstuk. 
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8.1 lnleiding 
Er zijn verschillende mogelijk:heden met betrekking tot het varieren in de balans tussen service 
en efficiency. Dit komt tot uitdrukking in een drietal scenario's, die in dit hoofdstuk toegelicht 
zullen worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van scenariotechniek, waarover in paragraaf 8.3 
een korte uitleg gegeven wordt. Vervolgens wordt deze scenariotechniek in paragraaf 8.4 
toegespitst op de rontgenafdeling. In de paragrafen daarna worden het scenariomodel en de 
verschillende scenario's besproken. Tenslotte komen in paragraaf 8.8.5 de belangrijkste 
conclusies met betrekking tot de scenario's aan de orde. 

8.2 Waarom scenario's? 
Bij het zoeken naar oplossingen voor de knelpunten van de afdeling radiologie, zou gekozen 
kunnen worden voor een herontwerp. Omdat er in complexe situaties met verschillende 
belanghebbenden echter (bijna) nooit sprake is van een juiste oplossing, lijkt dit geen verstandige 
keuze. Bovendien zijn er diverse bijkomende factoren die door alle betrokken partijen (heel) 
verschillend ervaren en beoordeeld kunnen worden. Hierdoor bestaat het gevaar dat die ene 
oplossing verworpen wordt, en men als het ware weer terug is bij af. Het opstellen van (aan 
elkaar gerelateerde) scenario's stelt de betrokkenen in staat een keuze te maken uit diverse 
mogelijk:heden en geeft tevens een basis voor onderlinge discussie over het belang van de 
verschillende aspecten. V ooral omdat men bij de afdeling te maken heeft met hoger opgeleide 
medewerkers (een professionele organisatie) is het van belang dat degenen die te maken krijgen 
met een verandering in de organisatie, beseffen wat het nut van die verandering is. Scenario's 
zijn dus bedoeld om hoofdconsequenties te tonen, om discussies en besluitvorming in goede 
banen te leiden en om tot een compromis te komen. 

8.3 Scenariotechniek 
Het begrip scenario kan verschillende betekenissen hebben, maar er zijn een aantal aspecten die 
men elke keer tegenkomt. Ben algemene definitie die deze diverse aspecten bevat is de volgende 
[J. van Doom, F. van Vught, 1981]: 
"Een scenario geeft een beschrijving van de huidige toestand, van een of meerdere mogelijke 
en/ofwenselijke toestand(en) en van een ofmeerdere gebeurtenissen die de huidige en 
toekomstige toestand(en) met elkaar kunnen verbinden." 
Hieruit blijkt dat een scenario in ieder geval drie componenten bevat, namelijk: 
• een uitgangssituatie: d.w.z. een (dynamische) beschrijving en analyse van een bestaande 

situatie, die als uitgangspunt dient voor het vormgeven van de twee volgende componenten; 
• toekomstbeelden: d.w.z. een ofmeer uiteindelijke beelden van een wenselijk en /ofmogelijk 

geachte situatie op een toekomstig tijdstip; 
• toekomstpaden: d.w.z. een ofmeer ontwikkelingsprocessen die een beschrijving inhouden 

van de gestuurde ontwikkeling van een bestaande situatie naar een beeld in de toekomst. 
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W anneer een of meer van deze componenten niet aanwezig is, beschikt men niet over een 
volledig scenario. Als er bijvoorbeeld geen analyse van de uitgangssituatie is, bestaat de kans dat 
men zich met "science fiction" bezighoudt. Bij het ontbreken van een toekomstbeeld daarentegen 
bestaat het gevaar van "onrealistische extrapolatie". Tenslotte kan men ook te maken krijgen met 
een "breuk tussen heden en toekomst", wanneer men niet over een toekomstpad beschikt. 
Afhankelijk van de specifieke omstandigheden waaronder het opstellen van een bepaald scenario 
plaatsvindt, dient men meer of minder aandacht aan de verschillende onderdelen te schenken. 
Hoewel er verschillende soorten scenario's bestaan, komt de functie van een scenario meestal 
neer op het ondersteunen van de communicatie, en niet op het exact voorspellen van de 
toekomst. De centrale taak hierbij is het stimuleren van de verbeeldingskracht en de discussie. 
Ondanks de populariteit van de scenariotechniek, is de werkwijze die bij het opstellen van 
scenario's gebruikt zou kunnen worden, nog niet echt systematisch ontwikkeld. Toch zal bij het 
zoeken naar mogelijke verbeteringen voor de rontgenafdeling gebruik gemaakt worden van de 
basisgedachte van de scenariotechniek, nl. de driedeling in uitgangssituatie, toekomstbeeld en 
toekomstpad. 

8.4 Scenariotechniek voor de rontgenafdeling 

Uitgangssituatie 
Zoals in de vorige paragraaf beschreven, is de eerste stap bij het opstellen van scenario's het 
beschrijven en analyseren van een uitgangssituatie. In de voorgaande hoofdstukken zijn deze 
onderwerpen aan de orde gekomen. De beschrijving uit hoofdstuk 3 en de analyse uit hoofdstuk 
5, 6 en 7 vormen dus de basis voor de op te stellen scenario 's. 

Toekomstbeelden 
Bij het maken van toekomstbeelden dient rekening gehouden te worden met de structuur van de 
afdeling en de huidige en mogelijke lay-out. Verder dient aandacht besteed worden aan de 
knelpunten die opgelost moeten worden (zie hoofdstuk 6). In het ideale geval zouden alle 
knelpunten opgelost worden met een scenario, maar men zou ook gebruik kunnen maken van 
diverse scenario's die ieder een bepaald knelpunt aanpakken (zie ook paragraaf 8.2). 
Aangezien de balans tussen service en efficiency van groot belang is voor de afdeling, zullen de 
toekomstbeelden gebaseerd worden op de aspecten service en bezettingsgraad. Er zijn dan een 
aantal toekomstbeelden mogelijk, zoals: 
• Een afdeling waar de onderzoeken zodanig uitgevoerd worden dat een zo hoog mogelijke 

benutting van personeel en apparatuur bereikt wordt (maximaliseren bezettingsgraad); 
• Een afdeling waar men capaciteiten op een dusdanige manier en hoeveelheid inzet dat de 

klantgerichtheid (zowel richting aanvragers als patienten) optimaal is (maximaliseren 
serviceniveau); 

• Een afdeling waarbij men vraag en aanbod op een zodanige manier beheerst en aanstuurt dat 
zowel een redelijk hoge bezettingsgraad als een redelijk hoog serviceniveau bereikt wordt. 

Voor alle toekomstbeelden geldt dat men een afweging dient te maken tussen de kosten en de 
opbrengsten (zowel in materiele als in immateriele zin). Daamaast moet ook rekening gehouden 
worden met de termijn waarop een bepaalde maatregel ingevoerd kan worden en tot resultaat kan 
leiden. 

36 



elkeTliel< ,;t Scenario 's 
ZIEKENHUIS 

Toekomstpaden 
Wanneer zowel de uitgangssituatie als de toekomstbeelden bekend zijn, zullen wegen gezocht 
moeten worden die van deze bestaande situatie naar de toekoinstige leiden. Aan de hand van 
simulatie kan bekeken worden wat de effecten van bepaalde maatregelen zijn en op welke 
termijn deze effecten zouden optreden. Daarbij kan sprake zijn van een iteratief proces, immers 
wanneer blijkt dat een bepaald toekomstbeeld onbereikbaar is, kan men dit beeld aanpassen om 
tot een toekomstbeeld te komen dat wel mogelijk is. Hierbij geldt dat hoe "verder weg in de tijd" 
het toekomstbeeld is waarover een uitspraak gedaan wordt, hoe meer invloed men kan uitoefenen 
op het vormgeven van die toekomst. Echter daarbij geldt ook dat naarmate het moment in de 
toekomst waarover een uitspraak gedaan wordt verder weg ligt, de onzekerheidsmarges groter 
worden. 

8.5 Scenario classificatie 
Zoals in de vorige paragraaf reeds werd opgemerkt, kunnen een drietal toekomstbeelden 
onderscheiden worden op basis van de hoogte van servicegraad en bezettingsgraad. 
Beide aspecten kunnen hierbij een bepaalde waarde aannemen, zodat de onderstaande matrix 
ontstaat (zie figuur 8.1). In deze matrix wordt een bovengrens (maximaal haalbaar) en een 
ondergrens (minimaal gewenst) aangegeven. Het gebied binnen deze grenzen (het gearceerde 
gedeelte ), is het gebied waarbinnen scenario's opgesteld kunnen worden. In de volgende 
paragrafen zullen de bepaling van de grenzen en de scenario's verder uitgewerkt worden. 

Bezettingsgraad 

Hoog 

Laag 

Service 

Figuur 8.1 Scenarioclassificatie 

Elk kwadrant heeft betrekking op een van de toekomstbeelden die in paragraaf 4 beschreven zijn. 
• Kwadrant 1 (lage bezettingsgraad, lage service) is uiteraard leeg, want de combinatie van lage 

bezettingsgraad en laag serviceniveau is niet wenselijk; 
• Kwadrant 2 (lage bezettingsgraad, hoge service) bevat een scenario waarbij de nadruk ligt op 

de klantgerichtheid; 
• K wadrant 3 (hoge bezettingsgraad, hoge service) bevat een scenario waarbij men zowel een 

redelijk hoge bezettingsgraad, als een hoge mate van klantgerichtheid bereikt; 
• Kwadrant 4 (hoge bezettingsgraad, lage service) bevat een scenario waarbij de nadruk ligt op 

de benutting van personeel en apparatuur. 
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8.6 Bepaling grenzen 
Om de grenzen te kunnen bepalen, zullen de factoren service en bezettingsgraad zoveel mogelijk 
gekwantificeerd moeten warden. Hiervoor zal eerst beschreven moeten warden uit welke 
(kwantificeerbare) aspecten service en bezettingsgraad bestaan. De aspecten die niet met behulp 
van een getal uit te drukken zijn, zullen in eerste instantie buiten beschouwing gelaten warden, 
maar wel in de kwalitatieve bespreking van de scenario's naar voren komen. 

Service 
Service (klantgerichtheid) kan gedefinieerd warden als "de kwaliteit van de dienstverlening", Het 
begrip kwaliteit is echter voor meerdere uitleg vatbaar. Het strekt zich uit over een breed veld en 
heeft verschillende aspecten in zich. Daarnaast heeft iedere individu een eigen beleving van de 
kwaliteit van de zorg. Voor de scenario's wordt aangenomen dat kwaliteit bestaat uit de aspecten 
tijdigheid en betrouwbaarheid. Met andere woorden: hoge service betekent snelle en betrouwbare 
honorering van aanvragen en korte wachttijden. Service is hierbij te verdelen in service richting 
patienten en service richting aanvragers. 
Variabelen waarin de service richting patienten tot uitdrukking komt zijn bijvoorbeeld: 
• het percentage patienten dat langer dan x min. moet wachten; 
• het percentage patienten dat een afspraak moet maken; 
Een variabele waarin de service richting aanvragers tot uitdrukking komt is de reactietijd, bv: 
• de tijd tussen creeren van de aanvraag en verzenden van het verslag; 
• de tijd tussen creeren van de aanvraag en de start van het onderzoek; 
Hierbij kan ( door middel van prioriteitenstelling) onderscheid gemaakt warden tussen de 
verschillende soorten aanvragers; 

Bezettingsgraad 
Bezettingsgraad is de ratio van daadwerkelijk gebruikte tijd en beschikbare tijd. 
De gemiddelde bezettingsgraad is afhankelijk van het aantal ingezette medewerkers, het aantal 
uit te voeren onderzoeken en de duur van de onderzoeken. In formulevorm: 

aankomstintensiteit (A) * onderzoeksduur (µ) 
bezettingsgraad = 

beschikbare capaciteit 

Grenzen 
In de scenario ' s wordt uitgegaan van de produktiecijfers uit bijlage 5.2, waarbij de normduur van 
de onderzoeken is aangepast aan de voorstellen van de meting. In bijlage 8.1.1 staat een 
overzicht van het tijdsbeslag dat het gevolg is van deze aanpassing. Aangenomen wordt dat dit 
tijdsbeslag gebruikt kan warden als voorspelling van de gevraagde capaciteit. Deze aanname is 
als volgt te rechtvaardigen: 
• Men dient binnen de gemaakte produktie afspraken en het budget te blijven; 
• Een stijging van het aantal aanvragen van een bepaald soort onderzoek zou opgevangen 

kunnen warden door een dalend aantal aanvragen van een ander soort onderzoek; 
• Een grater capaciteitsbeslag door een stijgend aantal aanvragen kan teniet gedaan warden 

door nieuwe technologie, waardoor de duur van een onderzoek daalt; 
• Een stijgend aantal aanvragen kan opgevangen warden door een kritischer beleid, waarbij 

men niet automatisch elke aanvraag inwilligt. 
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kamer 
I 2 3 4en5 6 7 8 9 10 D2 D4 D5 D6 
ct ctoorl. thorax buck)' echo mn mammo ang~o bucky-c bucky mammo thorax echo .. 

uren 
p. week 36,3 22,7 13,5 38,7 28,2 30,0 7,9 23,7 13,5 13,8 4,5 8,2 5,7 

Tabel 8.1 capaciteitsvraag (uren) per week per kamer 

Ondergrens 
Nu bekend is hoe groot de vraag naar capaciteit is, kan bepaald worden welke bezettingsgraad 
men minimaal moet bereiken om, binnen de huidige beschikbaarheid van apparatuur, aan deze 
vraag te kunnen voldoen. Bijvoorbeeld: 
• de afdeling beschikt over 1 doorlichtstatief (kamer 2); per week is er een vraag naar capaciteit 

van 22. 7 uur; Om hieraan te kunnen voldoen dient de bezettingsgraad minimaal 40/22, 7 = 
57% te zijn. Dit is ook te zien in de grafiek van bijlage 8.1 .2. 

In onderstaande tabel staat voor alle kamers aangegeven welke bezettingsgraad minimaal bereikt 
moet worden om aan de vraag te kunnen voldoen. Hierbij wordt uitgegaan van een maximale 
openstelling van 5 dagen per week, 8 uur per <lag. Om ook binnen het huidige aantal 
formatieplaatsen te blijven, is echter een hogere bezettingsgraad vereist (zie bijlage 8.1.3). 

kamer 
1 2 3 4en5 6 7 8 9 10 D2 D4 D5 D6 
ct ctoorL thorax buck)' echo mn mammo ang10 bucky-c buck)' mammo thorax echo 

bez. 
graad >90¾ 60% 40% 50% 70% 80% 20% 60% 40% 40% 20% 20% 15% 

Tabel 8.2 minimale bezettingsgraad apparatuur 

Bovengrens 
Uit eerder onderzoek [Silver & Peterson, 1979] is gebleken dat in een omgeving waarbij men te 
maken heeft met stochastische processen (bijvoorbeeld de onderzoeksduur die varieert) de 
wachttijd exponentieel stijgt wanneer de bezettingsgraad groter wordt dan 80%. Een 
bezettingsgraad van 100% is onmogelijk, aangezien het systeem dan binnen korte tijd volloopt. 
Wanneer het systeem volloopt, komen er meer patienten binnen dan er verwerkt kunnen worden, 
metals gevolg <lat de wachttijden naar oneindig gaan. Voor de scenario's wordt aangenomen <lat 
voor onderzoeken die niet op afspraak plaatsvinden de maximale bezettingsgraad rond 80% ligt. 
Voor afspraak-onderzoeken kan een bezettingsgraad van 90% bereikt kan worden. De pauze kan 
dienen als ontkoppelpunt, zodat het niet irreeel is om deze hoge grenzen te stellen. 

In de volgende paragraafwordt een model opgesteld waarin de relaties tussen de verschillende 
variabelen zichtbaar gemaakt worden. 
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8. 7 Het scenariomodel 

Het scenariomodel bestaat uit de volgende onderdelen: 
• Het bestuurd systeem ( de rontgenafdeling), Hierin zijn de procesvariabelen (zoals de 

onderzoeksduur) van belang; 
• Onbeinvloedbare input: dit is input waarop de afdeling geen directe invloed kan uitoefenen, 

zoals het aantal en soort aanvragen, en overige omgevingsinvloeden (zoals wetgeving); 
• Be"invloedbare input: dit zijn de zogenaamde stuurvariabelen, waarmee directe invloed 

uitgeoefend kan worden op het proces en daarmee de output van de afdeling. De 
stuurvariabelen in dit model zijn: de openstelling van kamers, de formatie van medewerkers, 
en het afspraaksysteem (waarmee bijvoorbeeld het aankomstpatroon be"invloed wordt); 

• De output: dit zijn de variabelen die gebruikt worden om de afdeling te beoordelen ( de service 
en de bezettingsgraad). 

Overige 
omgevingsinvloeden 

i 
lndicatoren: 

aantal en soort aanvrage Procesvariabelen -Wachttijd 
- Bezettingsgraad 

T 
Stuurvariabelen: 

I openstelling kamers I-
: 

I formatie medewerkers I 
• I afspraaksyste em I-

Figuur 8.2. Het scenariomodel 

De scenario's warden gevormd door de set stuurvariabelen een bepaalde waarde te geven. Door 
de variabelen in het model een bepaalde waarde toe te kennen, kan zichtbaar gemaakt worden 
wat het effect is van bepaalde maatregelen (bijvoorbeeld hoe groot de formatie van medewerkers 
moet zijn om een servicegraad te bereiken waarbij 95% van de patienten binnen 10 minuten 
geholpen wordt, ofwelke wachttijden optreden bij een bezettingsgraad van 90%). 

Hierbij worden de volgende aannamen gemaakt: 
• er wordt gebruik gemaakt van de aankomstintensiteit op het drukste moment van de dag, 

waardoor er enige flexibiliteit verkregen wordt; 
• er wordt gebruik gemaakt van een uniform verdeelde onderzoeksduur, waarbij de grenzen 

zodanig zijn gekozen dat 95% van de onderzoeken binnen de grenzen valt; 
• er is geen sprake van dubbele onderzoeken, waardoor in feite elke onderzoek als een apart 

onderzoek gezien wordt; 
Genoemde aannamen zorgen ervoor dater sprake is van een "ruim" model. Deze ruimte cq. 
flexibiliteit kan gebruikt worden om verstoringen op te vangen die niet in het model aan bod 
komen, maar in de werkelijkheid wel voorkomen. 
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8.8 Drie verschillende scenario's 
In deze paragraafworden drie verschillende scenario's beschreven. Ten eerste een scenario 
waarbij de nadruk ligt op de service richting de klant van de afdeling. Ten tweede een scenario 
waarbij prioriteit wordt gegeven aan de inzet van de medewerkers. Ten derde komt een scenario 
aan de orde waarbij aandacht wordt geschonken aan inzet van medewerkers, maar waarbij ook de 
service niet uit het oog verloren wordt. 

8.8. 1 Scenario A: Aandacht voor de klant 

In dit scenario gaat alle aandacht uit naar de klant van de rontgenafdeling. Men wil bereiken dat 
de klant de service als hoog waardeert. Onder klanten verstaat men zowel patienten als 
aanvragers. Service is dus te verdelen in service richting patienten en service richting aanvragers 
(zie paragraaf 8.6). De nadruk zal in dit scenario liggen op de service richting patient. Variabelen 
waarin deze service richting patienten tot uitdrukking komt zijn: 
• de wachttijd van patienten; 
• het percentage patienten dat een afspraak moet maken; 

Uit eerder onderzoek [Pruyn en Smidts, 1995, 1998] is gebleken dat subjectieve variabelen grote 
invloed uitoefenen op de beleving van het serviceniveau door patienten. Wanneer men de mate 
van service wil maximaliseren, dient men dus zowel aandacht te besteden aan objectieve 
variabelen als aan subjectieve variabelen. 

Door de stuurvariabelen ( openstelling kamers, in te zetten formatie, afspraaksysteem) een 
bepaalde waarde te geven, zullen de uitvoervariabelen de gewenste waarde bereiken, uitgaande 
van de ingestelde modelparameters (onderzoeksduur, aantal en soort aanvragen). 

Ondersteunende factoren 
De maximalisatie van het serviceniveau wordt mogelijk gemaakt door ontwikkelingen in de 
medische technologie (digitalisatie, electronisch patientendossier) die het mogelijkheid bieden de 
onderzoeksduur korter en betrouwbaarder te maken. 
Het feit dat patienten de afgelopenjaren steeds mondiger zijn geworden en meer eisen stellen aan 
de geleverde service, draagt bij aan de noodzaak tot maximalisatie van het serviceniveau. 

Inzet medewerkers 
De inzet van de medewerkers zal afgestemd worden op de instroom van patienten (zie tabel 1 
van bijlage 8.2). Zelfs op de drukke momenten van de dag zullen er voldoende medewerkers 
aanwezig moeten zijn om te kunnen voldoen aan de gestelde (service)normen. Dit kan 
gerealiseerd worden door het aanhouden van overcapaciteit voor de rest van de dag, of door het 
flexibel inzetten van medewerkers tijdens de drukke perioden van de dag. Men kan bijvoorbeeld 
parttime laboranten inschakelen op de momenten waar dat het meest nodig is. Hoe hoger de 
normen gesteld worden, hoe meer laboranten er nodig zijn. Aangezien het niet realistisch is om 
voor alle kamers constant laboranten in te roosteren, wordt aan de hand van de capaciteitsvraag 
bepaald ofkamers mogelijk een ofmeerdere dagdelen per week onbezet kunnen zijn. 
In tabel 2 van bijlage 8.2 is te zien dater bij een ruime kameropenstelling gemiddeld 16,3 
laboranten per dagdeel nodig zijn. Daarboven zijn er ook nog 2 laboranten nodig voor de SHOK
dienst (Spoedeisende Hulp en OK). 
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Openstelling kamers 
In het service-scenario zullen de kamers zodanig opengesteld zijn, dat de wachttijd van patienten 
geminimaliseerd wordt. De afspraakkamers zullen zodanig geopend moeten zijn dat er voldoende 
ruimte is om alle afspraken op het geplande tijdstip uit te voeren, waarbij rekening wordt 
gehouden met een bepaald aantal spoedonderzoeken per <lag/week. Als norm kan bijvoorbeeld 
gelden dat 90% van alle patienten niet langer dan 10 minuten hoeft te wachten ( een 
onderliggende voorwaarde hiervoor is dat de duur van de onderzoeken betrouwbaar is). Dit 
betekent dat de openstelling mimer zal moeten zijn dan op het moment het geval is. Uit de 
meting (zie hoofdstuk 6) bleek immers dat ongeveer 25% van de patienten langer dan 10 minuten 
moet wachten. 
In tabel 1 van bijlage 8.2 wordt weergegeven hoe groot de capaciteitsvraag per kamer per week 
is, en wat de bezettingsgraad van de laboranten zou zijn wanneer de kamers maximaal ( 40 uur 
per week) bemand zouden zijn. Aangezien dit tot onacceptabel lage bezettingsgraden zou leiden, 
worden niet in elke kamer 40 uur per week laboranten ingezet. Dit komt tot uiting in tabel 2 van 
bijlage 8.2. In tabel 3 van bijlage 8.2 wordt vervolgens weergegeven hoe groot de 
bezettingsgraad is bij de inzet van laboranten ( en daarmee de openstelling van kamers) volgens 
dit servicescenario. In onderstaand voorbeeld wordt deze denkwijze weergegeven. 

Voorbeeld bijlage 8.2 

Per ochtend zijn 4,5 uur beschikbaar (van 8.00u tot 12.30u) en per middag 3,5 uur (van 
13.00u tot 16.30u). Per week zijn er dan maximaal 5*4,5=22,5 ochtenduren en 5*3,5=17,5 
uren in de middag beschikbaar bij een werkweek van 40 uur. 
De vraag naar capaciteit voor de mammografiekamer bedraagt 7 ,9 uur per week. Dit heeft 
een bezettingsgraad van 7,9/40= 20% tot gevolg bij volledige openstelling. Wanneer alleen 
in de middagen laboranten ingeroosterd worden, wordt de bezettingsgraad 7,9/17,5= 45%. 

Afspraaksysteem 
Aangezien men in dit scenario patienten de mogelijkheid wil bieden op elk moment van de dag 
geholpen te worden, zullen er geen afspraken gemaakt hoeven worden voor de onderzoeken waar 
dit niet (medisch) noodzakelijk is. In praktijk zijn dit de onderzoeken op de bucky-, de thorax-, 
en de mammografiekamer. Voor deze onderzoeken krijgt de patient de keuze om te wachten tot 
capaciteit vrij is, of om een afspraak te maken. Dit betekent dat op het moment dat een patient 
zich aan de balie meldt voor een onderzoek, gekeken wordt hoe lang de wachttijd zal zijn. Vindt 
de patient dit te lang, dan zal een afspraak gemaakt worden. De overige kamers zullen wel met 
afspraken werken. Om het starttijdstip van een onderzoek zo min mogelijk afte laten wijken van 
het afspraaktijdstip zal gepland moeten worden met een marge bovenop de onderzoeksduur. Dit 
aangezien niet alle onderzoeken precies even lang duren. 

Aanvragers 
In dit scenario zullen aanvragers op elk moment van de dag een aanvraag voor een onderzoek 
naar de rontgenafdeling kunnen sturen. Binnen de gestelde norm (bijvoorbeeld een halve dag) zal 
de aanvraag gehonoreerd moeten zijn. Dit houdt bijvoorbeeld in dat er "blokken" capaciteit 
gereserveerd moeten worden voor klinische patienten. 
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Patienten 
In <lit scenario speelt de patient een centrale rol. Aangezien de patient degene is die het 
serviceniveau beoordeelt, dient rekening gehouden te worden met de aspecten waar de patient 
waarde aan hecht. Dit zijn niet alleen objectieve criteria, zoals de lengte van de wachttijd in 
minuten, maar ook subjectieve aspecten, zoals de aankleding van de wachtruimte. 
Manieren waarop de subjectieve wachttijd verkort kan worden zijn: 
• een aantrekkelijke wachtomgeving (genoeg ruimte, comfortabele stoelen, prettig klimaat); 
• prettige ligging (buiten doorloop van andere patienten en artsen); 
• voldoende afleiding (bijvoorbeeld een leesmap ); 
• duidelijkheid omtrent de lengte en reden van de wachttijd. 

Wijziging in huidige structuur 
Om het gewenste serviceniveau te kunnen bereiken, zullen een aantal wijzigingen in de huidige 
structuur van de afdeling doorgevoerd moeten worden. 
• Formatieplaatsen: aangezien de kameropenstelling verruimd wordt, zal het aantal 

formatieplaatsen uitgebreid moeten worden. Uit tabel 2 van bijlage 8.2 blijkt dat elke ochtend 
5 radiologen en gemiddeld 18,1 laboranten (max. 20, min. 15) benodigd zullen zijn; 

• Openstelling kamers: de openstelling van de kamers zal verruimd worden. Dit heeft 
automatisch tot gevolg <lat de bezettingsgraad van apparatuur en de medewerkers zal dalen; 

• Radiologen: zie vorige punt: elke ochtend zullen er 5 radiologen beschikbaar moeten zijn. Dit 
betekent dat er meer radiologen beschikbaar moeten zijn dan in de huidige situatie; 

• Afspraaksysteem: voor de buckykamers en de thoraxkamer krijgen de patienten de keuze om 
een afspraak te maken, of om te wachten tot capaciteit vrij is. De overige kamers zullen (net 
als in de huidige situatie) op afspraak werken; 

• Inrichting wachtkamer: om de subjectieve wachttijd te verkorten, zal de inrichting van het 
wachten en de wachtkamer aangepast moeten worden. Enerzijds zal de fysieke omgeving 
veraangenaamd moeten worden, anderzijds zal men aandacht moeten schenken aan 
subjectieve criteria zoals informatievoorziening over de wachttijd; 

• Inrichting balie: om de doorstroming aan de balie te vergroten, kan een tweede balie geopend 
worden. Een balie wordt dan gebruikt voor het maken van afspraken, het melden van 
patienten die geen afspraak hebben, en het geven van inlichtingen; de andere balie wordt 
gebruikt voor patienten die al een afspraak hebben. 

Voordelen en nadelen van bet servicescenario 
Het servicescenario kent een aantal voordelen en een aantal nadelen. Het grootste nadelige 
gevolg van een volledige openstelling en bemensing van kamers is de hoge kostenpost. Daarbij 
heeft het (her)inrichten van wachtkamers ook de nodige financiele consequenties. Ook bestaat 
het gevaar dat er verveling optreedt bij de medewerkers omdat er een erg lage bezettingsgraad zal 
zijn voor enkele kamers. De lage bezettingsgraad zal echter wel leiden tot een duidelijke 
vergroting van de mogelijkheid om adequaat te reageren op onverwachte omstandigheden. Ook 
zal de werkomgeving minder hectisch zijn. W aarschijnlijk zal de tevredenheid van de klanten 
stijgen, wat uiteindelijk het doel is van servicemaximalisatie. 

Voordelen Nadelen 

Stijging tevredenheid klanten Hoge kosten (meer medewerkers en nieuwe 
Minder hectische werkomgeving inrichting wachtkamer) 
Grote flexibiliteit Kans op verveling 
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8.8.2. Scenario B: Bezettingsgraad maximaliseren 

In dit scenario wordt getracht de bezettingsgraad van de medewerkers te maximaliseren, om zo 
een maximaal rendement te behalen. Aangezien de bezettingsgraad de ratio van daadwerkelijk 
gebruikte tijd en beschikbare tijd is, betekent maximaliseren van de bezettingsgraad dat de 
medewerkers zo veel mogelijk met het uitvoeren van onderzoeken bezig moeten zijn. De totale 
tijd dat een apparaat bezet is, is uiteraard niet be'invloedbaar (het aantal en soort aanvragen wordt 
als gegeven beschouwd), maar de tijd dat een laborant voor een of meerdere kamers ingeroosterd 
staat, heeft wel een bepaald optimum. De gemiddelde bezettingsgraad is afhankelijk van het 
gemiddelde aantal patienten dat per tijdseenheid arriveert, de gemiddelde duur van een 
onderzoek, en de beschikbare capaciteit (zie de formule in paragraaf 8.6). 

De gewenste waarde van de bezettingsgraad kan bereikt worden door de stuurvariabelen 
( openstelling kamers, in te zetten formatie medewerkers, afspraaksysteem) een bepaalde waarde 
te geven, waarbij ook de procesparameters ( onderzoeksduur, aantal en soort aanvragen) een 
bepaalde instelling hebben. 

Ondersteunende factoren 
De maximalisatie van de bezettingsgraad wordt gerechtvaardigd door de grote investeringen die 
samenhangen met aanschaf en gebruik van (geavanceerde) apparatuur. Om de hoge kosten op te 
kunnen vangen, dient de apparatuur zoveel mogelijk in gebruik te zijn. 
Daamaast wordt de maximalisatie van de bezettingsgraad gestimuleerd door de grote vraag naar 
onderzoeken, die in zo min mogelijk tijd uitgevoerd dienen te worden. 

Formatieplaatsen medewerkers 
De medewerkers zullen zodanig ingezet worden dat optimaal gebruik gemaakt wordt van hun 
beschikbaarheid, zonder dat de werkdruk onacceptabel wordt. Dit betekent bijvoorbeeld dat 
laboranten niet vast bij een bepaalde kamer zullen staan. Zij zullen dan worden ingeroosterd voor 
een aantal kamers die elk apart een lage bezettingsgraad hebben, maar samen voldoende vraag 
kennen om een hoge bezettingsgraad van medewerkers mogelijk te maken. Het maakt immers 
voor een laborant niet uit of hij met een patient naar kamer A of naar kamer B moet lopen. Aan 
de hand van de (voorspelde) vraag naar capaciteit per categorie (zie tabel 1 van bijlage 8.3) kan 
bepaald worden hoeveel laboranten er per dagdeel benodigd zijn. Hierbij wordt gestreefd naar 
een zo gelijkmatig verdeelde inzet. Dit staat afgebeeld in tabel 2 van bijlage 8.3. Voorwaarde 
hiervoor is dat medewerkers zeer flexibel ingezet moeten kunnen worden. Dit betekent dat 
medewerkers vaak van kamer zullen wisselen, waardoor een onrustig beeld zal ontstaan. In totaal 
zijn er minder laboranten benodigd dan bij de huidige situatie. In tabel 2 van bijlage 8.3 is te zien 
dater gemiddeld 14,3 laboranten nodig zijn (maximum 16, minimum 9). Om optimaal gebruik te 
kunnen maken van de beschikbare medewerkers, zal iedereen zo breed mogelijk inzetbaar 
moeten zijn. Per periode (kwartaal, jaar) zal op basis van een voorspelling van de vraag naar 
capaciteit de inzet van medewerkers bepaald moeten worden. 
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Openstelling kamers 
In principe zijn de kamers altijd geopend. De apparatuur is immers toch al aanwezig, en de 
onderzoeken zullen toch uitgevoerd moeten worden. Wei dient rekening gehouden te worden met 
de beschikbaarheid van medewerkers voor een bepaalde kamer. In de angiokamer kunnen 
bijvoorbeeld alleen medewerkers uit het angioteam ingezet worden. In kamers met een lage 
bezettingsgraad waar alleen onderzoeken op afspraak uitgevoerd worden, zullen laboranten 
beperkt ingezet worden. Dit betekent ofwel een gecombineerde inzet voor meerdere kamers, 
ofwel een inzet voor slechts enkele dagdelen per week. 
Uit de voorspelling van de vraag naar capaciteit (zie tabel 1 van bijlage 8.3) blijkt <lat er in 
Helmond voldoende capaciteit ( apparatuur en medewerkers) aanwezig is om alle onderzoeken 
van zowel de lokatie Helmond als de lokatie Deurne uit te voeren. Voor de lokatie Helmond is 
dan wel voor een ochtend per week een tweede echokamer noodzakelijk. Aangezien men op deze 
lokatie in principe al over twee echokamers beschikt, hoeft <lit geen probleem te zijn. Ben tweede 
optie is om na te gaan of echt alle onderzoeken in de planningscategorie A thuishoren. W anneer 
<lit niet het geval, is beschikt men sowieso over voldoende capaciteit voor de echo's. In tabel 1 
van bijlage 8.3 staat hoe groot de wekelijkse vraag naar capaciteit per kamer per categorie is, en 
wat de bezettingsgraad zou zijn bij een openstelling van 40 uur per week. 
Hieruit blijkt <lat de CT-kamer bij een volledige openstelling al een erg hoge bezettingsgraad 
heeft. De kamers die een bezettingsgraad hebben die lager is dan 70%, komen in aanmerking 
voor een aanpassing in de openstelling. Dit kan door geen laboranten in te roosteren tijdens 
enkele dagdelen, of door laboranten gecombineerd in te zetten voor een aantal kamers die elk 
apart een lage bezettingsgraad hebben, maar samen een hoge bezettingsgraad hebben. Deze 
laatste strategie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de kamers 4 en 5 (bucky) met kamer 3 
(thorax). De eerste strategie kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij kamer 7 (MRI), waar de 
bezettingsgraad verhoogd wordt door een middag per week geen laboranten in te roosteren. In 
tabel 2 van bijlage 8.3 is te zien op welke manier de laboranten ingezet kunnen worden. In tabel 
3 van bijlage 8.3 wordt vervolgens weergegeven wat de bezettingsgraad wordt als gebruik 
gemaakt wordt van deze maatregelen. 

Afspraaksysteem 
De planning van onderzoeken zal gebaseerd zijn op de beschikbaarheid van medewerkers. Alle 
onderzoeken uit de A-categorie (nuchter onderzoeken, zie hoofdstuk 4) worden uiteraard in de 
ochtend gepland. De overige onderzoeken worden daama zodanig gepland dat piekbelasting 
wordt vermeden en de medewerkers zo efficient mogelijk worden ingezet. 
Aangezien de medewerkers in principe constant bezig moeten zijn, is het van belang <lat er altijd 
patienten in de wachtkamer zitten. Zodra bij patient A een onderzoek is afgerond, zal patient B 
immers al in de kleedkamer moeten zitten. W anneer de bezettingsgraad hoger wordt dan 80% zal 
het hele dagprogramma vantevoren al volgepland moeten worden. Dit houdt ondermeer in dat 
alle onderzoeken dan op afspraak zullen moeten plaatsvinden, aangezien men geen program.ma 
kan volplannen als men niet voorafweet welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden. De kans 
bestaat <lat spoedpatienten <lit geplande program.ma verstoren. Als het gehele program.ma reeds 
volgepland is, is er echter geen mogelijkheid meer om deze spoedonderzoeken nog erbij te 
plaatsen. Ben mogelijke oplossing zou zijn om de nog volgende onderzoeken sneller dan gepland 
uit te voeren, maar dat zou zeer waarschijnlijk de kwaliteit niet ten goede komen. Dit betekent 
dus dater tijd vrijgehouden zal moeten worden voor het opvangen van spoedonderzoeken. 

45 



. ., 
elkeTliel< ,,., Scenario 's 

ZIEKENHUIS 

Aanvragers 
Zoals bij het afspraaksysteem al was aangegeven, zullen tijdens kantooruren alle onderzoeken op 
afspraak plaatsvinden. Dit betekent ondermeer dat aanvragers rekening moeten houden met een 
bepaalde tijd tussen het creeren van de aanvraag en de uitvoer van het onderzoek. Er zal echter 
meer duidelijkheid bestaan over het tijdstip waarop het onderzoek zal plaatsvinden. In de kliniek 
zal men dan beter kunnen voorzien wanneer een patient naar de rontgen moet gaan. 

Patienten 
In dit scenario ligt de nadruk op de inzet van medewerkers. Voor de patienten betekent dit in de 
meeste gevallen een langere wachttijd. Hoe hoger de bezettingsgraad van de medewerkers, hoe 
meer de wachttijd zal stijgen. Het maximaliseren van de bezettingsgraad betekent ook dat men 
minder aandacht kan hebben voor de individuele patienten, wat de service niet ten goede komt. 
In dit scenario wordt dus weinig rekening gehouden met de positie van de patient. 

Wijzigingen in huidige structuur 
Om een maximale bezettingsgraad te kunnen bereiken, zullen een aantal aanpassingen in de 
huidige structuur ingevoerd moeten worden. 
• Formatieplaatsen: bij de huidige vraag en een hoge bezettingsgraad beschikt de afdeling over 

meer formatieplaatsen dan minimaal benodigd. Men heeft gemiddeld 14 laboranten nodig, 
terwijl men momenteel over gemiddeld 18 laboranten kan beschikken; 

• Openstelling kamers: de kamers zullen in principe altijd geopend zijn. Echter zij worden 
alleen gebruikt als er medewerkers beschikbaar zijn; 

• Lokatie Deume: om een maximale bezettingsgraad te kunnen bereiken, zal de rontgenafdeling 
op de lokatie Deume niet meer geopend zijn; 

• Radiologen: het is van groot belang dat er geen tijd verloren gaat met het wachten op 
radiologen. Dit betekent dat iedereen die betrokken is bij de uitvoering van een onderzoek, 
ook daadwerkelijk aanwezig is op het moment dat een onderzoek moet starten. Onder deze 
voorwaarde is het huidige aantal van 5 radiologen voldoende; 

• Afspraaksysteem: tijdens de dagdienst zullen alle onderzoeken op afspraak plaatsvinden; 
• Procedures: om de variantie in de duur van de onderzoeken te verkleinen (waardoor de 

betrouwbaarheid vergroot wordt), is het van belang dat onderzoeken uitgevoerd worden 
volgens een vast protocol. Een van de eerste punten waarop gelet moet worden is de starttijd 
van onderzoeken. Onderzoeken dienen namelijk te starten op het afspraaktijdstip. 

Voordelen en nadelen van het bezettingsscenario 
Het efficient inzetten van medewerkers zal een aantal gevolgen hebben voor de afdeling. Zoals in 
de vorige paragraaf reeds is genoemd, zullen een aantal veranderingen doorgevoerd moeten 
worden. De nadruk op de inzet van medewerkers zal leiden tot een meer zakelijk ingericht 
proces, wat hoogstwaarschijnlijk als minder plezierig beschouwd zal worden door zowel klanten 
als medewerkers. Daamaast wordt het proces minder flexibel, aangezien men over minder 
overcapaciteit beschikt dan op het moment het geval is, en omdat een groter gedeelte van de 
onderzoeken op afspraak zal plaatsvinden. Hier tegenover staat echter dat door verhogen van de 
efficiency de kosten zullen dalen. 

Voordelen Nadelen 

Goede benutting medewerkers Lage flexibiliteit 
Minimale kosten Verslechtering werksfeer 

Daling tevredenheid patienten 
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8.8.3 Scenario C: Compromis 
In de voorgaande paragrafen werden het bezettingsscenario en het servicescenario behandeld. 
Hierbij bl eek dat beide scenario's een aantal voordelen en nadelen hebben. Om zoveel mogelijk 
van de voordelen te kunnen profiteren, en tegelijkertijd de nadelen zo veel mogelijk te omzeilen, 
zal een compromisscenario opgesteld worden. 
In dit scenario wordt zowel voor de servicegraad als voor de bezettingsgraad een bepaald niveau 
gerealiseerd. Beide aspecten worden niet gemaximaliseerd, maar bekeken wordt in hoeverre men 
bij een aanvaardbare bezettingsgraad ook een serviceniveau kan bereiken dat voldoende hoog is. 
Een bezettingsgraad is aanvaardbaar wanneer deze hoger is dan 60%. Het serviceniveau is 
voldoende hoog wanneer de wachttijden niet !anger worden dan in de huidige situatie (zie 
hoofdstuk 6). Uitgangspunt is dat beide aspecten (service en bezettingsgraad) sowieso niet lager 
uitvallen dan het huidige niveau (zie hiervoor de hoofdstukken 5 en 6). Het komt erop neer dat 
door een aantal service-aspecten in het bezettingsscenario in te voeren, een mix van de twee 
voorgaande scenario's wordt gemaakt. Elk service-aspect dat aan het bezettingsscenario wordt 
toegevoegd, resulteert in een ander deelscenario. Elke gewenste combinatie van de deelscenario's 
is mogelijk om tot een acceptabel compromis te komen. 

De volgende deelscenario' s zijn te onderscheiden: 
1. Openstelling Deurne voor onderzoeken waarbij geen radioloog aanwezig hoeft te zijn; 

hierdoor wordt de service richting patienten vergroot, zonder dat er meer radiologen benodigd 
ZIJn; 

2. Onderscheid op bucky-, thorax-, en mammografiekamers; de patienten krijgen de keuze 
om te wachten tot capaciteit vrij is, of om een afspraak te maken. Afspraken krijgen dan 
uiteraard voorrang op andere onderzoeken; 

3. Tweede balie openen op drukke momenten; hierdoor zal de baliewachttijd voor patienten 
afnemen. Patienten die al een afspraak hebben kunnen bij de ene balie terecht, en patienten die 
een afspraak willen maken of een onderzoek zonder afspraak willen laten uitvoeren bij de 
andere balie; 

4. Onderzoeken uitvoeren in avonduren; om de werklast gedurende de dag te verminderen 
kunnen bepaalde onderzoeken 's avonds uitgevoerd worden. Dit zijn dan onderzoeken waarbij 
geen radioloog aanwezig hoeft te zijn, en die dus door de aanwezige laboranten uitgevoerd 
kunnen worden. De werkdruk overdag zal hierdoor afnemen; 

5. Combineren van echokamer en mammografiekamer; hierdoor hoeven patienten met een 
onderzoek op beide kamers niet meer van de ene naar de andere kamer te gaan. Dit betekent 
een verbetering van de service richting patienten, en tevens wordt de doorstroming 
vereenvoudigd. Er gaat immers geen tijd meer verloren met omkleden-wachten-omkleden; 

6. Gereserveerde blokken voor klinische patienten; hierdoor wordt de duidelijkheid rondom 
de klinische aanvragen vergroot. Op grond van historie wordt bepaald hoeveel en welke 
capaciteit elk specialisme per week nodig heeft. Die capaciteit wordt gereserveerd voor dat 
specialisme. De specialismen kunnen vervolgens zelfbeslissen welke patienten ze binnen dat 
blok naar de rontgenafdeling sturen. Wanneer er meer capaciteit benodigd is, zal er een 
normale aanvraag gedaan moeten worden. 

7. Huisartspatienten op rustige momenten; de huisartspatienten die een onderzoek zonder 
afspraak uit willen laten voeren, kunnen alleen terecht op bepaalde tijden van de dag. 
Hierdoor worden de pieken in het aankomstpatroon afgevlakt; 

8. Verslagtijd verlagen; hierdoor wordt de service richting aanvragers vergroot. Door 
bijvoorbeeld protocollen op te stellen met betrekking tot de inhoud en lengte van verslagen is 
geen extra capaciteit nodig om de verslagtijd te verminderen. 
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Ondersteunende factoren 
Een compromis tussen service en bezettingsgraad wordt gesteund door het feit dat beide aspecten 
van belang zijn bij de beoordeling van de afdeling. De patienten verlangen een behoorlijke 
servicegraad, maar zullen wel kunnen begrijpen dat enige wachttijd nauwelijks te vermijden is. 
Het afdelings- en ziekenhuismanagement verlangt een behoorlijke bezetting van de apparatuur, 
maar beseft daarnaast dat ook een goede serviceverlening erg belangrijk is. 
Daamaast is het voor belanghebbenden hoogstwaarschijnlijk eenvoudiger om een compromis te 
accepteren dan om een van de eerder besproken extremen te accepteren. 

Formatieplaatsen medewerkers 
Dit scenario gaat uit van het aantal formatieplaatsen dat benodigd is in het bezettingsscenario. 
Hier wordt dan het aantal plaatsen aan toegevoegd dat nodig is voor het realiseren van de 
deelscenario's. Het enige deelscenario waarvoor expliciet extra medewerkers benodigd zijn, is 
deelscenario 1, het openstellen van Deume (2 laboranten). Het is van belang dat medewerkers 
zoveel mogelijk multi-inzetbaar zijn, zodat de beschikbaarheid optimaal gebruikt kan worden. In 
tabel 1 van bijlage 8.4 is te zien hoeveel laboranten er in totaal benodigd zijn per dagdeel. 

Openstelling kamers 
De openstelling van de kamers zal afgestemd worden op de voorspelling van de vraag naar 
onderzoeken. De onderzoeken zullen voor zover mogelijk afgesproken worden in blokken, zodat 
de kamers niet langer geopend hoeven te zijn dan noodzakelijk is. Bijvoorbeeld wanneer op een 
bepaalde kamer 3 onderzoeken uitgevoerd moeten worden die elke circa een uur duren, zullen 
deze onderzoeken ofwel alledrie in de ochtend, ofwel alledrie in de middag afgesproken worden, 
zodat er slechts een dagdeel laboranten voor de kamer ingeroosterd hoeven te worden. Om de 
service te verhogen zal de lokatie Deume geopend blijven, echter alleen voor onderzoeken 
waarbij geen radioloog betrokken is ( deelscenario C 1 ). 
Wanneer men kamers zodanig kan inrichten dat zij multifunctioneel zijn, zal de wachttijd laag 
gehouden kunnen worden, terwijl toch een redelijk hoge bezettingsgraad bereikt kan worden. 
Dit zou kunnen bij kamers die slechts een gedeelte van de week bezet zijn. Bijkomend voordeel 
is dat er minder kamers nodig zijn en de vrijkomende ruimte gebruikt kan worden om meer 
kleedkamers en meer wachtkamers te maken. 
Vaak worden onderzoeken uitgevoerd die gebruik maken van zowel de echokamer als de 
mammografiekamer. In de huidige situatie treedt hierdoor tijdsverlies op, aangezien de patient 
van de ene naar de andere kamer moet gaan, en tussen de onderzoeken meestal moet wachten. 
W anneer beide kamers gecombineerd zouden worden ( eventueel wel met een wand ertussen 
zodat ze ook tegelijkertijd gebruikt kunnen worden), wordt tijd gewonnen en verhoogt men 
tevens de service richting patient ( deelscenario C5). 

Afspraaksysteem 
Slechts de onderzoeken waarvoor om medische redenen een afspraak gemaakt moet worden, 
zullen niet zonder afspraak uitgevoerd worden. Voor de overige onderzoeken (voomamelijk 
bucky- en thorax-onderzoeken) heeft de patient de keuze om een afspraak te maken of om te 
wachten tot capaciteit vrij is ( deelscenario C2). Aan de huisartsen zal gevraagd worden om de 
patienten te stimuleren op de minder drukke momenten van de dag te komen, bijvoorbeeld tussen 
15.00u en 16.30u (deelscenario C7). In de huidige situatie is de afdeling voor "inloop"patienten 
geopend van 8.30u tot 12.30u en van 13.30u tot 16.30u. 
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Aanvragers 
Voor de klinische patienten kan gebruik gemaakt worden van een soort "blokkenmodel" 
( deelscenario C6). Per specialisme word~ een bepaalde periode voor klinische patienten 
gereserveerd. De specialismen bepalen zelfwelke patienten ze binnen dat blok naar de afdeling 
sturen. Voor de overige patienten zal de normale aanvraagprocedure gevolgd moeten worden. 
Voor de aanvragende afdeling heeft dit als voordeel dat er een rustiger beeld ontstaat, omdat men 
weet op welke momenten van de dag patienten naar de rontgenafdeling gaan. 
Aan de huisartsen wordt gevraagd om de patienten te adviseren op rustige momenten van de dag 
te komen, zodat de pieken in de ochtend afgevlakt worden. 
Wanneer de verslagen van onderzoeken volgens een vast protocol opgesteld worden, vermindert 
de tijd die nodig is voor het verslaan en uittypen van verslagen. Hierdoor kan ook de tijdsduur 
van verslaglegging verkort worden (in de toekomst zou deze tijdsduur verder verkort kunnen 
worden door het verzenden van verslagen per e-mail). 

Patienten 
Voor de patienten betekent dit scenario dat zij in de meeste gevallen wel een bepaalde tijd 
moeten wachten. Zoals uit de meting (zie hoofdstuk 6) is gebleken, wordt het grootste deel van 
de patienten echter binnen 10 minuten na aankomst geholpen. W anneer er afspraken gemaakt 
worden voor bucky- en thoraxonderzoeken, zal de wachttijd verder dalen. Daarnaast kan een 
verbeterde inrichting van de wachtkamer het beeld dat de patienten van de service hebben 
verbeteren (zie servicescenario ). 

Lay-out 
Zowel de wachtkamer als de kamers voor de onderzoeken die vaak uitgevoerd worden en een 
korte duur hebben, dienen vlakbij de balie te liggen ( dit vergroot het overzicht en vermindert de 
looptijd). Kamers voor onderzoeken die lang duren en minder vaak voorkomen, kunnen wat 
verder van de balie gesitueerd zijn. 
Wanneer elke onderzoekkamer een aparte bespreekkamer zou krijgen, wordt de route van foto's 
en mappen vereenvoudigd en wordt het overzicht vergroot. Radiologen die staan ingeroosterd 
voor een bepaalde kamer, zijn ofwel in die onderzoekkamer, ofwel in de bijbehorende 
bespreekkamer. Het is dan bijvoorbeeld duidelijk waar een foto opgehangen moet worden en 
waar de diverse radiologen zich bevinden (wat de nodige zoektijd kan schelen). 

Wijzigingen in huidige structuur 
Zoals vermeld ontstaat het compromisscenario door zowel enige aspecten van het bezettings- als 
enige aspecten van het servicescenario te gebruiken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
aanpassingen vanuit beide scenario's overgenomen worden. 
• Formatieplaatsen medewerkers: gemiddeld zijn er 16 laboranten nodig (max. 18, min. 9); 
• Openstelling kamers: voor reguliere onderzoeken zullen de kamers slechts gebruikt worden 

wanneer er medewerkers staan ingeroosterd. De bucky-kamers + de thoraxkamer zullen als 
een groep bemand worden. 

• Radiologen; het is van belang dat de betrouwbaarheid van onderzoekduur en verslagduur zo 
groot mogelijk is. Dit betekent dat protocollen nageleefd moeten worden en waar nodig 
(nieuwe) protocollen gemaakt moeten worden. Als daarnaast zorg wordt gedragen voor tijdige 
aanwezigheid bij onderzoeken, voldoet het huidige aantal van 5 radiologen; 
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• Lay-out: de wachtkamer en de onderzoekkamers voor de grote groep patienten (bucky, thorax, 
echo) dienen vlakbij de balie te zijn. Kamers die vaak bij dubbele onderzoeken nodig zijn, 
zullen naast elkaar dienen te liggen zodat geen tijd verloren gaat met kamerwisselingen. 
Daamaast is het wenselijk dat er bespreekkamers dichtbij de onderzoekkamers komen; 

• Inrichting wachtkamers: voor het verkorten van de subjectieve wachttijd zal de fysieke 
inrichting van de wachtkamers verbeterd moeten worden en zal er informatie verstrekt moeten 
worden over de reden en verwachte duur van de wachttijd (zie servicescenario) . 

Afhankelijk van de toegepaste deelscenario's zullen de volgende wijzigingen in de huidige 
organisatie plaats moeten vinden: 
• deelscenario 1: op de lokatie Deume worden geen onderzoeken meer uitgevoerd waarvoor een 

radioloog aanwezig moet zijn. Voor de overige onderzoeken staan per dag (uitgezonderd 
vrijdag) 2 laboranten in Deume ingeroosterd; 

• deelscenario 2: hiervoor dient het afspraaksysteem aangepast te worden. Patienten krijgen de 
mogelijkheid om een afspraak te maken, of om te wachten tot capaciteit vrij is (voor de 
kamers waar dit medisch mogelijk is). Wanneer op een bepaald tijdstip geen afspraak gepland 
is, worden onderzoeken uitgevoerd bij "inloop"-patienten; 

• deelscenario 3: op drukke momenten wordt een tweede balie geopend; 
• deelscenario 4: uitbreiding van de openstelling van de kamers, waardoor het mogelijk wordt 

ook tijdens de avonduren onderzoeken uit te voeren; 
• deelscenario 5: wijziging van de huidige lay-out. Kamers die vaak voor dubbele onderzoeken 

gebruikt worden, dienen naast elkaar te liggen. Wanneer ze gescheiden worden door een 
wand, kunnen deze kamers ook tegelijkertijd gebruikt worden; 

• deelscenario 6: per dag wordt een bepaalde tijd vrijgehouden voor klinische onderzoeken. De 
specialismen kunnen zelf bepalen welke patienten voorrang krijgen. Hiervoor zal eerst per 
specialisme bepaald moeten worden hoeveel en welke capaciteit benodigd is. 

• deelscenario 7: de afdeling zal minder lang geopend zijn voor "inloop"-onderzoeken, 
bijvoorbeeld van 8.30-9.30u en van 15.00u tot 16.30u. Wanneer een patient niet tijdens deze 
uren kan komen, zal een afspraak gemaakt moeten worden; 

• deelscenario 8: om de duur van verslaglegging te verkorten dienen protocollen opgesteld en 
nageleef d te worden. 

Voordelen en nadelen van bet compromisscenario 
Zoals al eerder gezegd, wordt getracht om door middel van het sluiten van compromissen zoveel 
mogelijk te profiteren van de voordelen van beide andere scenario's. Deze voordelen zullen 
echter minder sterk zijn. Een bijkomend voordeel is dat een compromis sneller geaccepteerd zal 
worden dan een extreem voorstel. Daar tegenover staat dat men door de diverse 
keuzemogelijkheden wellicht "door de bomen het hos niet meer ziet". 
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8.8.4 Simulatie 

Simuleren is "doen alsof'. Een simulatiemodel van de rontgenafdeling gedraagt zich dus net zo als 
de rontgenafdeling zelf. Om aan te kunnen tonen wat het effect van diverse maatregelen zal zijn, is 
een computersimulatie uitgevoerd. Er is gebruik gemaakt van het model uit paragraaf 8. 7, waarbij 
de componenten en onderlinge relaties zijn gespeci:ficeerd. In bijlage 8.5.1 wordt het procesmodel, 
bestaande uit diverse modules, weergegeven. Om de simulatie zo realistisch mogelijk uit te laten 
zien, is de werkelijke lay-out van de afdeling gebruikt bij de animatie van de simulatie. Dit is te zien 
in bijlage 8.5.2. Met behulp van de simulatie kunnen uitspraken gedaan worden over de e:ffecten 
van bepaalde maatregelen. Er kan bijvoorbeeld zichtbaar gemaakt worden: 
• of de gemiddelde wachttijd daalt wanneer alle onderzoeken op afspraak plaatsvinden; 
• of de gemiddelde wachttijd in de rij voor de balie daalt bij het openen van een tweede balie; 
Uit de vergelijking van een aantal simulatieruns blijkt het volgende: 
• als alle onderzoeken op afspraak plaatsvinden daalt de gemiddelde wachttijd met circa 10% 

(voor onderzoeken die eerst zonder afspraak uitgevoerd werden); 
• als fulltime een tweede balie geopend wordt, daalt de gemiddelde wachttijd in de rij voor de 

balie met circa 95%; 
• ook als de maatregelen gecombineerd toegepast worden, wordt een grote winst behaald. Dan 

daalt de gemiddelde doorlooptijd namelijk met 10 tot 20% (afhankelijk van de kamer) ten 
opzichte van de startsituatie. 

Men dient te bedenken dat het model erg globaal is en niet voldoende nauwkeurig om precieze 
uitspraken te doen. De simulatie is echter een goed middel om hoofdlijnen weer te geven en om d~ 
discussie over de (deel)scenario's te ondersteunen. Wanneer men kanzien water (on)mogelijk is, 
zal men de argumenten voor oftegen de verschillende scenario's immers eerder accepteren. 

8.8.5 Vergelijking scenario's en conclusie 

Samengevat volgen de scenario's uit de volgende instelling van de stuurvariabelen: 

Stuurvariabelen Servicescenario Bezettingsscenario Com prom is 
Openstelling Volledige openstelling Minimale openstelling Minimale openstelling, wel 
kamers Deume geopend 

Formatie Meer medewerkers nodig Minder medewerkers minder medewerkers 
medewerkers (18) nodig (14) nodig (16) 

Afspraaksysteem Thorax-, Bucky-, Mammo- Alles op afspraak bij thorax-, bucky-, 
onderzoeken niet op afspraak mammo-onderzoeken 

keuze tussen wel of geen 
afspraak 

Afhankelijk van de doelen die de afdeling zichzelf stelt, zal gekozen kunnen worden voor een van 
de scenario's. Zoals bij de bespreking van de scenario's naar voren gekomen is, hebben de beide 
extreme scenario's de nodige nadelen. Het is de vraag of de voordelen bier tegen opwegen. De 
voorkeur gaat waarschijnlijk uit naar een compromis, waarbij de afdeling zelf een afweging dient te 
maken tussen de diverse deelscenario' s. hnmers: 
• Het servicescenario houdt onvoldoende rekening met de (bedrijfseconomische) eisen die aan de 

afdeling gesteld worden. Ook is het toch niet mogelijk om alle klanten tevreden te stellen. 
, Het bezettingsscenario houdt onvoldoende rekening met de flexibiliteit die een ziekenhuis

afdeling zal moeten hebben. Daamaast is een patientgerichte benadering ( die dit scenario dus 
niet heeft) een van de beleidspunten van het ziekenhuis. 
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9.1 lnleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de betekenis van organisatieverandering, het 
veranderproces en de risico's die verandering met zich mee brengt. Daarnaast wordt aandacht 
besteed aan de mogelijkheden om deze risico's te beperken. 

9.2 Organisatieverandering 
Een van de centrale kenmerken van een organisatie zoals de rontgenafdeling is <lat haar leden 
min of meer stabiele gedragspatronen vertonen. Dit gedrag is deels spontaan en individueel 
bepaald (bijvoorbeeld door het karakter van een persoon) en deels collectiefbepaald door 
organisatorische routines, de cultuur van de organisatie etc. 

eµ ,b~paa 
verwer . van hUI1 gegevens; · nstruerenvan pat1enten, en deinteractie met c 
Deze routines hebben niet alle.e.11vaste inhoudelijke aspecten.(bijvootbeeld door 
prqcedures ), maar ook diver§~I andere aspecten ( zoals . cµlturele), .4ie bijvoorbeeld merkbaar 
worden atientvriendelijkheid. 

Organisatieverandering betekent een blijvende verandering in deze min of meer stabiele, 
collectieve gedragspatronen [Van Aken, 1994]. Voor de rontgenafdeling betekent <lit een 
verandering in een of meer structurele eigenschappen (zoals de procedures, de structuur, of de 
managementstijl) . Organisatieveranderingen kunnen zowel spontaan optreden als bewust 
gestuurd worden. In <lit hoofdstuk wordt alleen ingegaan op gestuurde veranderingen. 
Wanneer bijvoorbeeld op de lokatie Deume geen onderzoeken meer uitgevoerd zouden 
worden, is er sprake van een gestuurde verandering van een van de structurele eigenschappen 
( onderzoeken uitvoeren in Deume) van de afdeling. Bij gestuurde veranderingen is er altijd 
sprake van een of meer veranderaars. In het algemeen zijn <lit managers van de betrokken 
afdeling of adviseurs (zie paragraaf 9.3). 

Bij iedere gestuurde verandering dient men terdege rekening te houden met de diverse 
belanghebbenden. Er zijn niet alleen directe belanghebbenden (zoals de laboranten en de 
radiologen), die hun werkwijze direct moeten veranderen. Daamaast is er ook sprake van 
indirecte belanghebbenden (patienten, aanvragers), die door contact met de directe 
belanghebbenden de gevolgen van de verandering zullen merken. 
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9.3 Veranderaars 
Iedere belanghebbende kan zich ontwikkelen tot veranderaar. In het algemeen vervullen 
managers echter sleutelrollen bij organisatieverandering. Zij kunnen daarbij optreden als 
sponsor of als trekker. De sponsor is· deg~ne die bet project goedkeurt, macht en invloed inzet 
wanneer bet project in moeilijk vaarwater komt, en de benodigde middelen ter beschikking 
stelt. De trekker is degene die daadwerkelijk leiding geeft aan bet veranderingsproces (beide 
rollen kunnen samenvallen). De veranderaar is ook verantwoordelijk voor het implementatie
effect: bet effect van een organisatiekundige maatregel is voor een groot gedeelte afhankelijk 
van de mate waarin de betrokken veranderaar is staat is "hoop, geloof en vertrouwen" aan de 
belanghebbenden over te dragen. Dit effect is te vergelijken met een placebo-effect. 
Voor de rontgenafdeling zal de directie van bet ziekenhuis in de meeste gevallen optreden als 
sponsor. Het management van de afdeling zou samen met een van de leden van de 
radiologenmaatschap als trekker kunnen fungeren. 

9.4 Het veranderproces 
Veranderingen kunnen "lopend" ofprojectmatig ingevoerd worden. Projectmatig wil zeggen 
dat mensen (van binnen ofbuiten de afdeling) geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van 
bun normale werk om de verandering voor te bereiden en door te voeren. De 
veranderactiviteiten worden hierbij gemanaged als een project (doelstellingen definieren, 
activiteiten plannen, einde bepalen). Wanneer de verandering "lopend" doorgevoerd wordt, 
bestaat er geen duidelijk onderscheid tussen bet normale werk en de verandering. Hierdoor is 
de kans groot dat de dagelijkse gang van zaken het invoeren van de verandering verstoort. 

Een verandering wordt gestuurd op basis van een veranderplan. In bet algemeen behandelt dit 
plan de volgende onderwerpen [Van Aken, 1994]: 
• identificatie van de belanghebbenden en analyse van de te verwachten veranderenergie; 
• een interventieplan, d.w.z. een inventarisatie van de acties die ondemomen moeten worden 

om de verandering te realiseren; belangrijke delen hiervan zijn bet communicatieplan en 
het participatieplan; 

• een tijdplan; 
• een beschrijving van de veranderorganisatie en van de beschikbare middelen. 

V aak wordt een veranderplan niet in een keer gemaakt, maar in een aantal iteraties. Aan bet 
begin van de voorbereiding van de verandering heeft men een heel globale versie en 
vervolgens komen er steeds gedetailleerdere versies. 
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9.5 Weerstand tegen verandering 
Gestuurde veranderingen vinden plaats omdat de veranderaars er materiele en/of immateriele 
voordelen van verwachten. V erandering brengt echter in het algemeen ook kosten met zich 
mee. Dit kunnen materiele kosten zijn, bijvoorbeeld voor het verbouwen van kamers. 
Daamaast zijn er vaak ook belangrijke immateriele kosten, zoals weerstand en afbreukrisico. 
Men heeft verandering in dit kader wel eens vergeleken met een chirurgische ingreep: soms 
noodzakelijk, altijd met risico [Van Aken, 1994]. 
W eerstand tegen een verandering kan berusten op vele verschillende gronden. De 
belangrijkste zijn de volgende: 
• Onbegrip: de aard van de huidige problemen is voor de belanghebbenden niet duidelijk en 

daarom bestaat er ongeloof m.b.t. de noodzaak tot verandering; 
• Verschil van inzicht: belanghebbenden kunnen van mening zijn dat de bestaande situatie 

goed genoeg is, of de voorkeur verdient boven de voorgestelde verandering; 
• Gebrek aan vertrouwen: belanghebbenden kunnen weinig vertrouwen hebben in de 

veranderaars, of denken dat kwalijke bedoelingen schuilen achter de verandering; 
• Lage veranderingsgezindheid: belanghebbenden zijn niet bereid om hun vertrouwde 

routines en gewoonten te veranderen, ofhebben angst voor het onbekende; 
• Doelconflicten: belanghebbenden kunnen andere doelen hebben dan de veranderaars, 

bijvoorbeeld groepsbelangen versus afdelingsbelangen. 

Er bestaan verschillende maatregelen die genomen kunnen worden om de weerstand te 
verminderen. Met een zorgvuldige keuze en toepassing van deze maatregelen kan de 
eventuele bestaande weerstand tegen verandering verminderd worden. Deze keuze hangt 
uiteraard sterk af van de te verwachten soort weerstand. Vrijwel alle maatregelen vallen 
binnen de volgende categorieen: 
• inhoudelijke interventies: deze gaan in op de inhoudelijke kant van de problemen, de 

oplossingen en de voorgestelde verandering. Men kan gebruik maken van rapporten waarin 
uitleg gegeven wordt, of bijeenkomsten om informatie over te brengen. 

• culturele interventies: deze spelen in op de sociaal-emotionele kant van de verandering. In 
de meeste gevallen wordt hier gebruik gemaakt van participatie. 

• machtsinterventies: deze hebben betrekking op de politieke kant van de verandering. 
Door gebruik van macht (bijvoorbeeld gebruik van financiele middelen) wordt de 
verandering af gedwongen. 

Voor alle drie categorieen geldt dat communicatie een centraal thema is. Gebrekkige 
communicatie leidt al snel tot weerstand, terwijl men door goede communicatie het invoeren 
van een verandering kan vereenvoudigen. De vorm van de communicatie is hierbij minstens 
zo belangrijk als de inhoud. 

Bij het ontwerpen van een veranderingsproces kan men gebruik maken van het drie
stappenmodel van Lewin: losmaken - veranderen - consolideren. Tijdens de eerste stap, het 
losmaken, wordt een draagvlak voor de verandering gecreeerd. Vervolgens vindt tijdens de 
tweede stap de feitelijke verandering plaats. In de derde stap, het consolideren, worden de 
resultaten van de verandering verankerd in de organisatie. 

54 



elkeTliel< 'r Verandermanagement 
ZIEKENHUIS 

9.6 Richtlijnen 
Tot slot van dit hoofdstuk zal een aantal richtlijnen gegeven worden voor de implementatie 
van een ofmeerdere (deel)scenario's. Tevens zal aangegeven worden welke vormen van 
weerstand men kan verwachten en hoe men liierop kan anticiperen en reageren. 
• Allereerst is het van belang dat veranderingen worden geaccepteerd door de betrokkenen. 

De eerste stap hiertoe is gezet door de klankbordgroep te betrekken bij het opstellen van de 
scenario's. Het is van belang om dit proces door te zetten naar de laborantengroep, 
bijvoorbeeld door presentaties tijdens het afdelingsoverleg, en/ofhet verschaffen van 
schriftelijke informatie (zie verder punt 2.) 

• Een tweede belangrijk punt is de houding van het management. Men moet laten zien dat 
men achter de verandering staat en er alles aan doet om deze goed door te voeren. Andere 
betrokkenen zullen de verandering dan sneller accepteren. 

• Ten derde is het van belang dat er duidelijkheid bestaat over wat er van iedere betrokkene 
verwacht wordt. Goede communicatie is hiervoor onmisbaar. 

Nadat besloten is welke veranderingen doorgevoerd gaan worden, dient een plan opgesteld te 
worden voor de aanpak van de verandering. Men dient veel tijd en aandacht te besteden aan 
het maken van dit plan. Een niet-professionele aanpak van de verandering is namelijk bijna 
een garantie voor het opwekken van weerstand en mislukken van het hele project. 
1. De eerste stap hierbij is het aanwijzen van de veranderaars. Als veranderaars zullen zowel 

de directie als het afdelingsmanagement optreden. De directie heeft hierbij de rol van 
sponsor. Dit betekent dat zij fungeert als opdrachtgever en daarbij de noodzakelijke 
middelen te beschikking stelt. Het hoofd van de afdeling en een lid van de radiologen
maatschap zullen de rol van trekker(s) moeten invullen. Dit houdt in dat zij de dagelijkse 
leiding van het veranderproces in handen hebben. Nadat de veranderaars zijn aangewezen, 
moet voor hen een goede taakverdeling en samenwerkingspatroon worden ontwikkeld. Er 
kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een stuurgroep + een projectgroep. 

2. De tweede stap is het "losmaken" van de betrokkenen. De te verwachten weerstand zal 
bewerkt moeten worden. Door het verstrekken van duidelijke informatie omtrent de reden 
en de inhoud van de verandering, zal een groot gedeelte van de weerstand ( onbegrip, 
verschil van inzicht) weggenomen kunnen worden. Deze informatie kan bijvoorbeeld 
verstrekt worden door middel van bijeenkomsten en rapporten die aan de belanghebbenden 
(laboranten, radiologen) worden toegezonden. Wanneer de belanghebbenden daarnaast in 
de gelegenheid worden gesteld om mee te spelen in de verandering (participatie ), zal de 
weerstand (lage veranderingsgezindheid, gebrek aan vertrouwen) verder afnemen. 

3. De derde stap is het werkelijk veranderen. Via taakvorming kunnen de nieuwe patronen 
aangeleerd en uitgewerkt worden. Het verdient de voorkeur om de nieuwe taken, 
werkwijzen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden te documenteren. Voor iedereen is 
dan duidelijk wat van hem/haar verwacht wordt. Het is wel van belang dat er wordt 
toegezien op naleving van de nieuwe procedures en gedragspatronen. 

4. De vierde stap is het verankeren van de verandering. Dit kan een langdurige fase zijn, 
omdat de effecten van sommige veranderingen pas na lange tijd merkbaar zijn. Tijdens 
deze fase dient de verandering geevalueerd te worden, ondermeer om te zien of er nog 
bijgestuurd moet worden. 
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10.1 lnleiding 
In dit laatste hoofdstuk komen de belangrijkste conclusies van het project aan de orde. Deze 
conclusies zijn gerangschikt naar het hoofdstuk waarop ze van toepassing zijn. Vervolgens 
worden enkele aanbevelingen gedaan. 

10.2 Conclusies 
Hoofdstuk 2 
• Het is mogelijk om de efficiency van de inzet van apparatuur en personeelsformatie te 

verbeteren (hoofdstuk 8) en de werklast te spreiden (hoofdstuk 4). 
• Men kan een evenwicht bereiken tussen vraag en aanbod. De omvang van het aanbod kan 

afgestemd worden op de voorspelling van de vraag. De variatie in de vraag kan worden 
verminderd door onderzoeken op afspraak uit te voeren. 

• Men kan een evenwicht bereiken tussen flexibiliteit en onzekerheid. Door het aanhouden 
van reserve capaciteit wordt de flexibiliteit vergroot, terwijl door het voorspellen van de 
vraag en de indeling in planningscategorieen de onzekerheid wordt verminderd. 

• Door middel van scenario's wordt inzicht gegeven in balans tussen service en 
bezettingsgraad. 

Hoofdstuk 3 
• RADOS biedt de mogelijkheid tot ondersteuning van de operationele beheersing van de 

afdeling. De afdeling maakt onvoldoende gebruik van deze mogelijkheden. 

Hoofdstuk 4 
• Het is mogelijk om de werklast te beheersen. De onderzoeken kunnen ingedeeld worden in 

diverse planningscategorieen. De werklast van de verschillende categorieen kan bepaald 
c.q. voorspeld worden, zodat men weet hoe groot de vraag naar capaciteit is. 

• Er is sprake van pieken en dalen in het vraagpatroon. Doordat de afdeling de gehele dag 
geopend is voor patienten zonder afspraak, wordt de werklastbeheersing bemoeilijkt. 

Hoofdstuk 5 
• In principe beschikt de afdeling over voldoende capaciteit (zowel personeel als 

apparatuur). Door het toenemende aantal aanvragen wordt het wel steeds belangrijker om 
volgens vaste procedures te werken. 
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Hoofdstuk 6 
• De normduur die RADOS gebruikt voor de planning van onderzoeken wijkt vaak afvan de 

werkelijke duur van deze onderzoeken. Hierdoor is de planning in een aantal gevallen te 
ruim en in een aantal gevallen niet haalbaar. 

• De huidige wachttijden zijn vrij laag. 75% van alle patienten wordt binnen 10 minuten 
geholpen en 95% wacht minder dan 30 minuten. Zelfs voor onderzoeken waarvoor geen 
afspraak: gemaakt wordt, is de wachttijd in 70% van de gevallen minder dan 10 minuten. 

• Om de wachttijd verder te verlagen is ofvvel een erg grote overcapaciteit, ofvvel een erg 
betrouwbare onderzoeksduur nodig. 

Hoofdstuk 7 
• Er bestaan verschillende knelpunten op de afdeling. Deze hebben voomamelijk betrekking 

op de toegangstijd voor sommige onderzoeken ( echo, MRI), op het feit dat de afdeling in 
de weekenden gesloten is en op de grote werkdruk. 

Hoofdstuk 8 
• Er is een drietal scenario's uitgewerkt; twee extreme scenario's en een compromis. Een 

compromis verdient de voorkeur, temeer als deze in goed overleg met alle (direct) 
betrokkenen wordt opgesteld en ingevoerd. 

Hoofdstuk 9 
• Het invoeren van verandering brengt de nodige risico's met zich mee. De belangrijkste 

aandachtspunten bij verandering zijn een goed plan van aanpak en goede communicatie. 

10.3 Aanbevelingen 
De aanbevelingen hebben betrekking op een drietal aspecten, namelijk: 
1. De beheersbaarheid van de patientenstromen; 
2. Het serviceniveau; 
3. Het management van de afdeling. 

De beheersbaarheid van de patientenstromen en (wacht)tijden 
• Om de pieken en dalen in het aank:omstpatroon te vermijden, is het raadzaam om de 

huisartspatienten op afspraak: te laten komen en de vrije inloop voor poliklinische patienten 
te beperken tot enkele uren per dag; 

• Om het programma minder te laten verstoren door spoedonderzoeken, is het van belang dat 
men meer tijd reserveert voor klinische patienten. Wanneer er vaste perioden gereserveerd 
worden, kan bovendien de kliniek beter anticiperen op oproepen van de rontgenafdeling; 

• Door het toepassen van multi-functionele kamers, eventueel te scheiden door een wand of 
gordijn, wordt de doorstroming van patienten verhoogd; 

• W anneer men zorgt voor vaste bespreekkamers voor de onderzoeken en deze kamers in de 
buurt van de desbetreffende onderzoekkamer situeert, creeert men een groter overzicht. 
Tevens gaat er dan minder tijd verloren met het zoeken naar radiologen en het lopen tussen 
verschillende kamers; 

• Door het opstellen en naleven van procedures voor de inhoud en lengte van verslagen, kan 
er tijdwinst geboekt worden bij zowel het bespreken als het uittypen. 

• Om de beschikbaarheid van radiologen te vergroten, verdient het aanbeveling om geen 
onderzoeken in Deume te verrichten waar radiologen bij aanwezig moeten zijn. 
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Het serviceniveau 
• Het verdient aanbeveling om een onderzoek/enquete onder patienten te houden met 

betrekking tot de gewenste service-aspecten. Het herinrichten van de wachtkamer en 
informatieverstrekking over de wachttijd zal de beleving van het serviceniveau verbeteren. 

• Om de tijd tussen verslaglegging en ontvangst verslag te verminderen, is het van belang dat 
men gebruik maakt van de beschikbare technische mogelijkheden. Men zou de verslagen 
bijvoorbeeld via e-mail kunnen verzenden. Het gebruik van e-mail/intranet biedt tevens de 
mogelijkheid om verslagen en foto' s ( online) op verschillende plaatsen te bekijken. 

Management 
• Om de span of control van het hoofd van de afdeling te verlagen en een meer 

bedrijfsmatige afdelingsbesturing te realiseren, verdient het aanbeveling het management te 
laten bestaan uit een medisch manager en organisatorisch manager. 

• Om optimaal gebruik te kunnen maken van de (beheersings )mogelijkheden die RADOS 
biedt, is het aan te bevelen een aparte functie te creeren. Deze functie zou bestaan uit het 
onderhouden van RADOS, het implementeren van nieuwe toepassingen, het verstrekken 
van informatie aan belanghebbenden, etc. 

• Om te zorgen dat er duidelijkheid bestaat over ieders taken, verantwoordelijkheden en het 
afdelingsbelang, verdient het aanbeveling de ( onderlinge) communicatie verbeteren. 
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Bijlage 3.1 Organogram afdeling radiologie 

type werk: 
varieteit: 
omgevmg: 

opleiding: 
snning: 

Administratie 
archief 

routinematig 
middehmtig 
matig complex 
stabiel 
middeJbaar (MBO) 
coordinatie door 
aanspreekpunt 

CT/MRI 
team 

Hoofd 
radiologie 

routinematig 
hoog 
complex 
stabiel 
hoog(HBO) 
zelfsturend 

I radiologen 

routinematig 
hoog 
complex 
stabiel 
hoog(HBO) 
coordinatie door 
aanspreekpunt 

I 

Angie 
team 

routinematig 
hoog 
complex 
stabiel 
hoog(HBO) 
zelfsturend 

- - --------- -------- - - - - - - - - - - - - -- 2 



_ _ ______ _ _ _ ___ _ ___ _____ ___ _ _ _ __ Bijlagen 

Bijlage 3.2 Berekening formatieplaatsen 

Beschikbaar: 
omschrijving inzet 

secundaire werkzaamheden: 
huidige avond/nachtdienst 
bereikbare diensten 
achterwachten CT/ Angio 
inzet op poli gynaecologie 
overuren 
hoofd radiologie 
aanspreekpunt laboranten 
praktijkbegeleiding 
kwaliteitsbewaking 

totaal secundaire werkzaamheden 

inzet in fte 

2,87 
0,24 
0,27 
0,36 
0,40 
1,00 
1,40 
0,20 
0,30 

7,04 

totaal beschikbaar: 31 , 7 5 
benodigd voor secundaire werkzaamheden: 7 ,04 
beschikbaar voor primaire werkzaamheden: 24, 71 
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Bijlage 3.3 Huidige openstelling kamers 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
8 1 1 1 1 1 
9 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 
10 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
SHOK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
DEXA 1 1 

Oeume 2 2 2 1 4 3 2 2 2 1 

totaal 19 19 19 18 19 18 20 20 17 15 
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Bijlage 3.4 Omschrijving apparatuur 

Men kan de vele onderzoeken die op de afdeling radiologie uitgevoerd worden, verdelen in 
twee groepen: radiografische onderzoeken en fluoroscopische onderzoeken. De radiogr~sche 
onderzoeken leveren fotografische beelden op, terwijl men bij de fluoroscopische onderzoeken 
een bewegend beeld (weergegeven op een monitor) te zien krijgt. In het onderstaande gedeelte 
wordt een samenvatting gegeven van de apparatuur die men voor de verschillende 
verrichtingen gebruikt. 

Bucky tafel 
Deze apparaten worden voomamelijk gebruikt voor het maken van botfoto' s. Men kan hierbij 
in principe alleen lucht, botten en weke delen van elkaar onderscheiden. In de meeste gevallen 
is de rontgenbuis op een rail boven de tafel gemonteerd, zodat de laborant de buis in de 
benodigde posities kan manouvreren. De buckytafel is het radiodiagnostisch apparaat dat voor 
de meest algemene (kleine) verrichtingen gebruikt wordt. 

Thoraxstatief 
Het thoraxapparaat wordt gebruikt voor het maken van foto' s van de borstkast (hart + 
longen). De patient gaat hiervoor rechtop tegen het apparaat staan (bij patienten die niet 
kunnen staan kan de verrichting liggend uitgevoerd worden). Net als bij de bucky foto kan men 
op een thorax foto alleen lucht, botten en weke delen van elkaar onderscheiden. 

Doorlichtstatief 
Bij doorlichting wordt een gedeelte van het lichaam van de patient gedurende een bepaalde tijd 
met rontgenstralen doorgelicht. De radioloog licht het lichaam door totdat hij het juiste beeld 
voor ogen heeft, waama de opname gemaakt wordt. Met behulp van een contrastmiddel kan 
men deze techniek gebruiken om bewegingen en verplaatsingen in en tussen organen weer te 
geven. 

Mammograaf 
De mammograafwordt gebruikt voor bet maken van borstfoto's. Het apparaat kan minuscule 
kalkschaduwen, die kunnen duiden op de aanwezigbeid van borsttumoren, aantonen. 

Echografie 
Evenals bij M.R.I. onderzoek maakt men bij echografie geen gebruik van rontgenstralen. Het 
principe van de echografie berust bij de weerkaatsing van ultrasone geluidsgolven. Men kan 
bepaalde organen visualiseren op basis van deze weerkaatsing. Een computer zet de 
weerkaatsing om in beelden die de radioloog die het onderzoek uitvoert op een beeldscherm 
kan zien. 

Angiograaf 
Angiografie is rontgenografisch onderzoek van het bloedvatenstelsel door middel van een 
contrastmiddelinjectie. Met behulp van een naald of een catheter wordt dit contrastmiddel in 
bet bloed gespoten. Aangezien dit onderzoek vrij complex en belastend is, moet de patient 
biervoor een dag worden opgenomen in de kliniek. 
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Vervolg Bijlage 3.4 

CT-scan (Computer Tomograat) 
Men gebruikt de computer tomograaf om doorsnedebeelden van ( een gedeelte van) een lichaam te 
maken. Het apparaat maakt gebruik van een speciale opnametechniek, waarbij tijdens de opname de 
film en de rontgenbuis synchroon in tegengestelde richting bewegen. Hierbij bestaat de mogelijkheid 
om verschillende bewegingen van film en buis plaats te laten vinden (bijvoorbeeld lineair, cirkelvormig 
of ellipsvormig). De C. T. kan zeer kleine verschillen in weefseldichtheid tonen. 

M.R.I. (Magnetic Resonants Imaging) 
De M.R.I. kan beschouwd worden als het meest geavanceerde apparaat dat de afdeling tot haar 
beschikking heeft. In tegenstelling tot opnamen die gemaakt worden met behulp van conventionele 
rontgenapparatuur, maakt men bij de M.R.I. geen gebruik van rontgenstralen en hoeven geen 
contrastmiddelen toegediend te worden. De MRI maakt gebruik van een zeer sterk magnetisch veld. 
Hierdoor worden de waterstofkemen in het menselijk lichaam in een bepaalde richting gedraaid. 
Wanneer het veld wordt opgeheven, draaien de kemen weer terug in hun oorspronkelijke positie, 
waarbij een bepaalde hoeveelheid energie vrijkomt. Een computer meet deze energie-niveau's en 
vormt ze om tot beelden. 

- - - - - - --- ----- ------ - ----- - - - - - - - - 6 



____________ _ _______ _ _____ ___ Bijlagen 

Bijlage 3.5 Apparatuur per kamer 

Lokatie Helmond 

1 CT-scan 
2 · Doorlichtstatief 
3 Thoraxstatief + OPG a araat 
4 
5 
6 Echo 
7 
8 
9 
10 

OK/zaal 
EHBO combinatie 
Dexa Botdensitometrie 

Lokatie Deurne 

2 
4 rafie 
5 
6 

_ _____ _ _ _ ___ _ _ _________ ________ 7 



_ _ _ _ _ _ _ _ ___ ___ _ _ _____ _ _ ____ Bijlagen 

Bijlage 3.6 Indeling verrichtingen in groepen 

1 schedel 1002 10 
2 sinus 2002 2202 10 
3 mastord/mandib. 2402 2602 20 
4 gebit 2502 2505 10 
5 wervelkolom 3002 3102 3202 3302 3402 15 
6 schouder/ribben 4002 4202 6802 10 
7 elleb./hand/voet 4402 4602 4730 9602 8 
8 bekken/been/knie 9002 9202 9302 9402 10 
9 Boz 7002 10 
10 thorax 5002 8 
11 thorax op afdeling 5002 15 
12 tomogra:fie 3040 4040 6840 9040 60 
13 lvp 8012 8118 8311 8313 60 
14 slokdann/maag 7111 7211 7258 15 
15 dunne darm 7411 60 
16 colon inloop 7511 45 
17 galblaas 7711 15 
18 larynx/bronch 6202 20 
19 arthrogra:fie 4213 4413 1613 9413 7913 30 
20 myelografie 3613 30 
21 ercp 7811 7818 120 
22 over.galw/urinew. 7618 7658 8011 8511 30 
23 fistulografie 2018 7018 30 
24 sialografie 2211 2711 30 
25 tlebogra:fie 1625 4025 9025 45 
26 angiogra:fie .. 20 per code 8921 9021 5420 5720 45 
27 <lotter 0826 0828 8126 90 
28 lymfografie .. 27 300 
29 nefrostomie 8135 8158 8178 8226 90 
30 doorlichting 0001 5000 45 
31 CT 30min 1342 2042 3042 6042 9042 30 
32 CT 45 min 1245 2445 4042 5042 7042 45 
33 echo buik 7070 30 
34 echo overig restant .. 70 0047 0057 0077 20 
35 mammografie 0009 6902 6909 6911 6957 30 
36 MRI 45 min 1290 2490 2990 3190 3290 3390 8090 9090 45 
37 MRI 60min 4090 5092 60 
38 Dexa's 0080 15 



_ ________________ ___ _ ________ ___ __ Bijlagen 

Bijlage 3. 7 Groepen per kamer 

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

CT Drl. Thor Bucky Bucky echo MRI Mam. Angio Bucky ok/zl dexa 

1 schedel X X 

2 sinus X X 

3 mastord/mandib. X X 

4 gebit X 

5 wervelkolom X X 

6 schouder/ribben X X 

7 elleb./hand/voet X X 

8 bekken/been/knie X X 

9 Boz X X 

10 thorax X 0 0 

11 thorax op afd. X 

12 tomografie 0 X 

13 ivp 0 0 0 X 

14 slokdarm/maag X 

15 dunne darm X 

16 colon inloop X 

17 galblaas X 

18 larynx/brooch X 

19 arthrografie X 

20 myelografie X 

21 ercp X 

22 over .galw/urinew. X 

23 fistulografie X 

24 sialografie X 

25 flebografie X 

26 angiografie X 

27 dotter X 

28 lymfografie X 

29 nefrostomie X 

30 doorlichting X X 

31 CT 30min X 

32 CT45 min X 

33 echo buik X 

34 echo overig X 

35 mammografie X 

36 MRI45 min X 

37 MRI 60min X 

38 Dexa's X 

X= kamer van voorkeur, O= eventueel mogelijk 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ 9 



_ _ ______________________________ Bijlagen 

Vervolg Bijlage 3. 7 

Lokatie Deurne 

2 4 5 6 
Bucky Mammo Thorax Echo 

1 schedel X 
2 sinus X 
3 mastord/mandib. X 
4 gebit X 
5 wervelkolom X 
6 schouder/ribben X 
7 elleb./hand/voet X 
8 bekken/been/knie X 
9 Boz X 
10 thorax 0 X 
18 larynx/brooch X 
33 echo buik X 
34 echo overig X 
35 mammografie X 

X= kamer van voorkeur, O= eventueel mogelijk 

- - ----- - - - ---- - - - - ---- - --- ---- ---- 10 
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Bijlage 3.8.1 Diagram patienten zonder afspraak 

aankomst patient 

registratie 
gegevens 

etiketten printen 
aanvraag 

klaarleggen 

patient halen 

verrichting(en) 
uitvoeren 

ontwikkelen/ 
controle 

technische kwalite 
nee 

11 



----- - - ---- - -------- --- - --- - - - ------- Bijlagen 

Vervolg Bijlage 3.8.1 

patient + feta's 
naar poli 

rest naar 
administratie 

fata's terug (laten) 
halen naar 

administratie 

oude map naar 
administratie 

ja 

feta's naar 
radialoog 

vaarlapig verslag 
schrijven 

patient naar huis 
sturen 

fata's + aanvraag 
naar administratie 

nieuwe map 
maken 

nee 

I 2 



- ------ - - ------

Vervolg Bijlage 3.8.1 

ja 

foto's + map 
klaarleggen voor 

dicteren 

ja 

dicteren verslag 

uittypen verslag 

verslag naar 
radioloog voor 
goedkeuring 

nee 

verslag naar 
aanvrager 

map archiveren 

patient opnieuw 
oproepen 

nee 

Bijlagen 

- - -------------- - - - - - --- - - - ---------- - ---------- 1 3 



----- ----------- ---------------- ------------- Bijlagen 

Bijlage 3.8.2 Diagram patienten met afspraak 

aankomst patien 

registratie gegevens 

aanvraag naar 
radioloog 

radioloog bepaalt 
termijn 

aanvraag terug naar 
administratie 

datum vastleggen 

afspraakbriefje + 
etiketten printen 

afspraakbriefje + 
instructie opsturen 

datum voorstellen 

ja 

afspraakbriefje + 
etiketten printen 

afspraakbriefje + 
instructie meegeven 

aan patient 

aanvraag + etiketten i 
postvak leggen 

nee 

-------------- --- - - - - ---- - - - - - - --- - - - --- - - - --- - - --- 14 



_ _ _ ___ _ _ ___ ______ _ _ _ _____________ _ _________ Bijlagen 

Vervolg Bijlage 3.8.2 

ja 

map uit archief 
halen 

map + aanvraag 
klaarzetten 

afspraaklijsten 
printen en 

verstrekken 

map ophalen 

patient ophalen 

· verrichting(en) 
uitvoeren 

ontwikkelen/ 
controle 

technische 
kwaliteit 

ja 

0 

ne 

nieuwe map 
maken 

aankomst 
patient 

aankomst in 
computer invoeren 

nee 

----- - ------ - - - - - ----- ---- - - - --- - - - - ---------- 15 



_ _ _ _ ____ ___ ________ _ _______ _ _ _ ___ _ ___ ____ Bijlagen 

Vervolg Bijlage 3.8.2 

ja 

ja 

patient naar huis 
sturen 

foto's + map naar 
radioloog 

foto's beoordelen 
en verslag dictere 

verslag uittypen 

verslag naar 
radioloog voor 
goedkeuring 

nee 

verslag naar 
aanvrager 

map archiveren 

- - --- - - ----- ----- --- ------ - - - - --- - - - - - - --- - 1 6 



_ _ _ _ ___________ _ _______ ______ _____ ___ mjlagm 

Bijlage 3.8.3 Diagram patienten op afroep (klinisch) 

aankomst aanvraag 

oude map naar 
administratie 

registratie 
gegevens 

etiketten printen + 
aanvraag naar 

laborant 

nieuwe map 
maken 

patient laten 
ophalen 

aankomst 
patient 

patient oproepen 14-------, 
aankomst in 

computer invoere 

verrichting(en) 
uitvoeren 

ontwikkelen/ 
controle 

technische kwalite 
nee 

foto's + aanvraag 
naar administratie 

foto's + map 
klaarleggen voor 

radioloog 

ja 

0 

nee 

I 7 



---- - ---- --------- ----------- ------- ----- Bijlagen 

Vervolg Bijlage 3.8.3 

ja 

dicteren verslag 

uittypen verslag 

verslag naar 
radioloog voor 
goedkeuring 

nee 

verslag naar 
aanvrager 

map archiveren 

I 8 



datum dag tijd categorie code omschrijving duur kamer ro.nr patientnr. lokatie verwijzer 
02-09-97 Dinsdag 0:00 Klinisch 7611 ERCP D.CHOLEDOCHUS 120 2 531155 29081543016 Helmond inw. geneeskunde 
02-09-97 Dinsdag 14:00 Extram uraal 4602 HAND/POLS 5 4 533865 4053870014 Helmond huisarts 
04-09-97 Donderdag 10:00 Ext ram uraal 7070 ECHO BOVENBUIK 30 6 532881 15054838014 Helmond huisarts 
05-09-97 Vrijdag 10:00 Extram uraal 7070 ECHO BOVENBUIK 30 6 533191 4092023017 Helmond huisarts 
08-09-97 Maandag 8:30 Extram uraal 7070 ECHO BOVENBUIK 30 2 533999 21087389016 Onbekend huisarts 
08-09-97 Maandag 8:30 Extram uraal 7211 MAAG 15 2 534271 16096050015 Helmond huisarts 
08-09-97 Maandag 10:00 Poliklinisch 7070 ECHO BOVENBUIK 30 6 533260 19023478012 Helmond inw. geneeskunde 
09-09-97 Dinsdag 14:00 Poliklinisch 9602 ENKEL 5 4 535184 12042433017 Helmond Orthopedie 
09-09-97 Dinsdag 10:00 Extram uraal 7070 ECHO BOVENBUIK 30 6 533812 28035815026 Helmond huisarts 
10-09-97 Woensdag 8:30 Extram uraal 7211 MAAG 15 2 534792 24107040011 Helmond huisarts 
10-09-97 Woensdag 14:00 Poliklinisch 3202 THORACOLUMB. W .K. 5 4 535438 21102684010 Helmond Reumatologie 
10-09-97 Woensdag 14:00 Ext ram uraal 9402 KNIE 5 4 535437 20032851011 Helmond huisarts 
11-09-97 Donderdag 14:00 Poliklinisch 4402 ONDERARM 5 4 535693 6074237017 Helmond Heelkunde 
12-09-97 Vrijdag 9:15 Poliklinisch 1342 CT SCHEDEL/HERSENEN 30 1 532989 23013840022 Helmond Neurologie 
15-09-97 Maandag 9:15 Poliklinisch 1342 CT SCHEDEL/HERSENEN 30 1 533140 19103559019 Helmond NeuroloQie 
16-09-97 Dinsdag 9:15 Poliklinisch 1342 CT SCHEDEL/HERSENEN 30 1 532551 19074255011 Helmond Neurologie 
17-09-97 Woensdag 13:30 Poliklinisch 9602 VOET/CALC. 5 4 536714 5052997753 Helmond Reumatologie 
19-09-97 Vrijdag 8:30 Extram uraal 5002 THORAX 5 3 , 537123 6034740010 Helmond huisarts 
22-09-97 Maandag 0:00 Klinisch 9202 HEUP 5 4 537443 15091336019 Helmond Orthopedie 
22~09-97 Maandag 0:00 Klinisch 9202 BEKKEN/HEUP 5 4 537426 6101043753 Helmond Heelkunde 
22-09-97 Maandag 0:00 Klinisch 9402 ONDERBEEN 5 4 537462 5035138012 Helmond Orthopedie 
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_______________________________ Bijwgen 

Bijlage 5.4.1 Totaal capaciteitsbeslag per week 

kamer 1: CT 

kamer 2: Doorlichting 

A 1656 30 1144 19,1 3,8 
B 275 7 250 4,2 0,8 

B(amb) 325 6 184 3,1 0,6 
totaal 2256 43 1578 26,3 5,2 

kamer 3: Thorax 

kamer 4en5: Bucky 

C/B(klin) 

kamer 6: Echo 

A 4463 84 2524 42,1 8,4 
B 1462 28 551 9,2 1,9 

totaal 5925 112 3075 51,3 10,3 

kamer7: MRI 

kamer 8: Mammografie 

B(amb) 

-------------- -------------- --- -- 2 2 



------------------------ ------- Bijlagen 

Vervolg Bijlage 5.4.1 

kamer 9: Angio 

A 1056 20 1299 21,6 4,3 
B 136 3 126 2,1 0,4 

totaal 1192 22 1425 23,7 4,7 

kamer 1 0: Bucky 

A 646 12 731 12,2 2,5 
B 87 2 78 1,3 0,2 

totaal 733 14 809 13,5 2,7 

Deume kamer 2: Bucky 

C 

Deume, kamer 4 

Bamb 417 9 270 4,5 0,9 

Deume, kamer 5 

C 2702 59 494 8,2 1,6 

Deume, kamer 6 

A 724 16 315 5,3 1,0 
B 246 5 107 1,8 0,4 

totaal 71 21 422 7,1 1,4 

------- - - - - - ------ - --- - - ----- - --- 23 



________________________________ Bijwgen 

Bijlage 5.4.2 Berekening gemiddelde bezettingsgraad 

De gemiddelde bezettingsgraad wordt berekend door het tijdsbeslag per kamer per dag te 
delen door 8 (uren per dag). Bijvoorbeeld voor kamer 1: 
• gem. bezettingsgraad volledige openstelling = 100% * 8,2 / 8 = 103% 

De bezettingsgraad bij de huidige openstelling wordt berekend door het tijdsbeslag per week te 
delen door het aantal uren dat een kamer volgens de planning geopend is. Bijvoorbeeld voor 
kamer 1: 
• gem. bezettingsgraad huidige openstelling = 100% * 41,2 / 32 = 129% 

Helmond 

1 41,2 8,2 32 103% 129% 
2 26,3 5,2 32 58% 79% 
3 24,5 4,9 40 61% 61% 

4en5 61,1 12,2 80 76% 76% 
6 51,3 10,3 40 128% 128% 
7 30,0 6,0 40 75% 75% 
8 15,0 3,0 20 38% 75% 
9 23,7 4,7 32 59% 74% 
10 13,5 2,7 32 34% 42% 

Deume 

2 13,8 2,8 40 35% 35% 
4 4,5 0,9 8 11% 56% 
5 8,2 1,6 40 20% 20% 
6 7,1 1,4 8 18 % 88% 

---------------- - ----------------- 24 



___________________________________ Bij/agen 

Bijlage 5.5 Verdeling patientencategorieen 

kamer klinisch poliklinisch extramuraal 
1 33% 65% 2% 
2 27% 42% 31% 
3 20% 49% 30% 
4 11% 48% 41% 
5 9% 44% 48% 
6 21% 47% 32% 
7 14% 84% 1% 
8 6% 35% 60% 
9 95% 4% 1% 
10 15% 67% 18% 

totaal 19% 48% 33% 

--- ------------- - ----- --- - - - ----- ---- 25 



-------------------------------~~M 

Bijlage 5.6 Verrichtingenaanbod per categoric per kamer 

Voor elke kamer is berekend hoe groot het tijdsbeslag (uren per dag) is dat de aanvragen uit de 
verschillende planningcategorieen voor zich opeisen. 

uren per dag, Helmond 

)~:'!~Jqlrpe,ff;;~) :\'.2~tI~ff~fX:;::. ,) I~--b~j:I~;• :x~m.-tt.~Jt,\i; - ii<¥!'.H£if~[zi,\~;if8A!\i:;~~ ~)f;1'pt'.}fl·t~W,&lf 
1 0 4,4 2,7 0 1,1 (20%) 8,2 
2 3,4 1,1 0,2 0 0,5 (10%) 5,2 
3 0 0 0 4,8 0,1 (3%) 4,9 

4en5 0 0 1,2 10,5 0,4 (4%) 12,2 
6 6,4 1, 1 0,4 0 2,4 (24%) 10,3 
7 0 4,7 0,8 0 0,5 (9%) 6,0 
8 0 2,2 0,2 0 0,4 (16%) 3,0 
9 4,3 0,02 0,38 0 0,04 (1%) 4,7 
10 2,4 0,16 0,03 0 0,2 (6%) 2,7 

totaal 16,4 13,7 5,9 15,3 5,6 57,2 

uren per dag, Deume 

2 
4 
5 
6 

0 
0 
0 

5,3 

5,3 

0 2,7 
0,9 0 

0 1,6 
1,7 0 

2,6 4,3 

0,1 3% 2,8 
0,1 5% 1,0 

1,6 
0 1% 7,0 

0,15 12,4 

-------------------- - ------ ----- - 26 



---------- ----------- - - - ------------------- Bij/agen 

Bijlage 5.7.1 Aankomsten gesommeerd over alle kamers, weekpatroon .. 
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--------------------------------------------- Bijlagen 

Bijlage 5. 7.3 Aankomsten kamers zonder afspraak, weekpatroon 
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___________________________________________ Bijlagen 

Bijlage 5.8.1 Aandeel verwijzers 

aandeel aanvragers, alle kamers 

heelkunde 
10% 

aandeel aanvragers, kamer 4 en 5 

kindergeneeskunde 
3% 

reumatclogi 
4% 

heelkun 
11% 
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Bijlage 6.1 Meetprocedure 

Voor elke patient dient een meetformulier ingevuld te worden (zie voorbeeld). 

Stap 1. DE PATIENT KOMT BU DE BALIE 
In de rechterbenedenhoek van het etikettenvel bevindt zich een etiket met de gegevens: 
Code, RNR, onderzoek, tijd, en kamer. 
Dit etiket wordt op het meetformulier geplakt. Tegelijkertijd wordt door de 
baliemedewerker het tijdstip van aankomst bij de balie ingevuld op het formulier. 
Aankomst balie: tijdstip waarop de patient zich bij de balie meldt. 

Stap 2. DE PATIENT GAAT NAAR DE WACHTKAMER 
Het meetformulier wordt bij de aanvraag gevoegd. 

Stap 3. DE PATIENT WORDT OPGEROEPEN VOOR HET ONDERZOEK 
De laboranten dienen de starttijd van het onderzoek, en de eindtijd van het onderzoek 
op het formulier in te vullen. Indien een radioloog het onderzoek uitvoert, dient ook <lit 
ingevuld te worden. 
Radioloog: de radioloog die het onderzoek uitvoert; 
Starttijd onderzoek: tijd waarop de patient geroepen wordt; 
Eindtijd onderzoek: tijd waarop de kamer weer beschikbaar is voor een volgende 

patient. 

Stap 4. DE PATIENT GAATNAARHUIS 
De laboranten dienen het tijdstip waarop de patient naar huis kan gaan op het formulier 
in te vullen. Het meetformulier gaat daarna samen met de aanvraag naar de 
administratie. 
Patient naar huis: tijd waarop de patient naar huis kan gaan 

- - --------- - ---------------------- 32 
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Bijlage 6.2 Voorbeeld meetblad 

Meetblad onderzoekspatroon 

I code 
onderzoek 

RNR 
tijd 

Datum I 
Kamer 

Aankomst balie 

uur minuten 

08 DO 
09 01 
D 10 02 
D 11 03 
D 12 04 
D 13 0 5 
D 14 
D 15 
D 16 
D 17 

Radioloog: 
D V.d. Broek 
D Hartman 

DO 
0 1 
02 
03 
04 
05 
0 6 
07 
08 
09 

Opmerkingen: 

start onderzoek 

uur minuten 

08 DO 
09 01 
D 10 02 
D 11 03 
D 12 04 
D 13 05 
D 14 
D 15 
D 16 
D 17 

□ Kok 

□ The 

DO 
01 
0 2 
03 
04 
0 5 
0 6 
07 
08 
0 9 

einde onderzoek 

uur minuten 

08 DO DO 
0 9 Dl 0 1 
D 10 □ 2 □ 2 
D 11 03 03 
D 12 04 04 
D 13 0 5 0 5 
D 14 0 6 
D 15 07 
D 16 08 
D 17 09 

D De Witte 

patient naar 
huis 
uur minuten 

08 DO DO 
09 D 1 01 
D 10 02 □ 2 
D 11 03 03 
D 12 04 04 
D 13 05 0 5 
D 14 0 6 
D 15 07 
D 16 08 
D 17 09 

D (a) onderzoek niet op oorspronkelijke programma (spoed, ongepland) 
D (b) heropnamen gemaakt 
D (c) radioloog heeft technische controle foto's uitgevoerd 
D ( d) radioloog heeft voorlopig verslag gemaakt 
D ( e) mobiliteit patient slecht 
D ( f) betreft onderzoek bij kind 
D (g) klinisch 
D (h) technische storing 
D (i) ...... . 
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Bijlage 6.3 Kengetallen beschrijvende statistiek 

Normduur: 
Gemiddelde duur: 
Mediaan: 

Modus: 
Variantie: 

dit is de duur die RADOS gebruikt voor de planning van onderzoeken; 
dit is het rekenkundig gemiddelde van de gemeten waarden; 
dit is de middelste waarde als de waarden van klein naar groot 
gerangschikt zijn; 
dit is de waarde die het meeste voorkomt; 
dit is een spreidingsmaat voor de gemeten waarden. De variantie is 
gebaseerd op het verschil tussen iedere afzonderlijke waarde en het 
gemiddelde; 

Standaarddeviatie: dit is de positieve wortel uit de variantie en daarmee ook een maat voor 

Kurtosis: 

Scheefheid: 

Bereik: 

Minimum: 
Maximum: 
Som: 
Aantal: 

de spreiding in de gemeten waarden; 
De kurtosis geeft de relatieve piekvorm of vlakheid van een verdeling 
aan in vergelijking met de normale verdeling. Een positieve kurtosis 
wijst op een verdeling met een relatiefhoge piek. Een negatieve kurtosis 
wijst op een relatiefvlakke verdeling. 
Scheefheid is de mate van asymmetrie van een verdeling rondom het 
gemiddelde. Positieve scheefheid wijst op een verdeling met een 
asymmetrische uitbreiding naar positieve waarden. Negatieve scheefheid 
wijst op een verdeling met een asymmetrische uitbreiding naar negatieve 
waarden. 
het bereik is het verschil tussen de kleinste waarde en de grootste 
waarde; 
het minimum is de kleinste gemeten waarde; 
het maximum is de grootste gemeten waarde; 
dit is de som van alle gemeten waarden; 
dit is het aantal gemeten waarden (m.a.w. het aantal retour gekregen 
meetformulieren); 

Betrouwbaarheidsniveau: 

Toetsen normduur 

al/ a is het significantieniveau op basis waarvan het niveau van 
betrouwbaarheid wordt berekend. Het betrouwbaarheidsniveau is gelijk 
aan 100(1 - alfa)%. Als alfa 0,05 bedraagt, is het 
betrouwbaarheidsniveau dus 95%. 

Op basis van het gemiddelde en het betrouwbaarheidsniveau wordt bepaald ofhet aannemelijk 
is dat de normduur een goede schatting is voor de werkelijke duur. 
Het volgende wordt getoetst: 
Stelling HO: het gemiddelde van de gemeten waarden (u) is gelijk aan de normduur 
Stelling HI: het gemiddelde van de gemeten waarden (u) is ongelijk aan de normduur 

Het betrouwbaarheidsinterval is een bereik aan weerszijden van een steekproefgemiddelde. 
Hiervoor geldt: ondergrens= gemiddelde - waarde betrouwbaarheidsniveau 

bovengrens= gemiddelde + waarde betrouwbaarheidsniveau 
Wanneer de normduur binnen het betrouwbaarheidsinterval ligt, kan de HO niet verworpen 
worden. Dit betekent dat niet met zekerheid gezegd kan worden dat de normduur ongelijk is 
aan de werkelijke duur. Wanneer de normduur buiten het betrouwbaarheidsinterval ligt, kan 
gesteld worden dat de normduur ongelijk is aan de werkelijke duur. 
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Bijlage 6.4 Aantal gemeten onderroeken 

code # code # code # code # 

0077/9070 1 2042 2 3202 5 7042 30 
1002/2002 1 3002/9202 2 4213 5 9070 30 
1342/2042 1 3102/3202 2 4602/4602 5 3390 32 
2505/5002 1 3102/3302 2 7090 5 7002 32 
2990 1 3202/5002 2 9302 5 5002(klin. 38 

) 
3002 1 3302/3402 2 1002 6 1290 43 
3002/9402 1 3302/5002 2 5002/6802 6 3302 49 
3190/5002 1 3402 2 7411 6 7511 49 
3202/4202 1 4090 2 2402 7 1342 50 
4002/9202 1 4202/4202 2 5120/5720 7 4202 50 
4202/4213 1 4202/6802 2 9402/9402 7 2002 65 
4202/4402 1 4602/5002 2 1670 8 6902 69 
4202/9402 1 7070/8012 2 4070 9 9402 73 
4602/9602 1 8090 2 1002/2505 10 9202 76 
5002/7002 1 8311 2 3190 10 9602 86 
5002/8012 1 8470 2 9042 10 4602 123 
6042 1 2002/2505 3 3202/3302 11 7070 202 
6909 1 3102/5002 3 7211 11 5002 386 
7070/7411 1 4402/4602 3 77 12 Eindtotaal 1925 
7070/7511 1 47 3 3302/9202 13 
7070/8470 1 5002/7070 3 9090 13 
7072 1 5092 3 6970 15 
7111 1 5120 3 4402 17 
7913 1 7111/7211 3 8012 17 
8120 1 9202/9202 3 2505 18 
826 1 2211 4 3042 18 
8470/9070 1 2970 4 3102 18 
9070/9202 1 3102/4202 4 5042 18 
9302/9402 1 4730 4 6902/6970 21 
9602/9602 1 5042/7042 4 

6802 4 
7002/7070 4 
8511 4 
9202/9402 4 
9402/9602 4 

# codes #ond. 
< 30 96 84% 442 23% 
>30 18 16% 1483 77% 
totaal 114 100% 1925 100% 
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Bijlage 6.5 Voorbeeld analyse resultaten meting per onderzoek 

9202 
Nonnduur (min.) 
Gemiddelde (min) 
Standaardfout 
Mediaan 
Modus 
Standaarddeviatie 
Steekproefvariantie 
Kurtosis 

Scheefheid 
Bereik 
Minimum 
Maximum 
Som 
Aantal 
Betrouwbaarheidsniveau(95, 0%) 

5 
7 

0,519 
6 
4 

4,525 
20.480 

1,745 

1,384 
21 

0 
21 

532 
76 

1,034 

toetsen normduur: 

HO: u = 5 
Bl: u <> 5 

Betrouwbaarheidsinterval (95% ): 
5,966 < u < 8,034 

HO verwerpen, want normduur 
niet binnen BI 

voorstel: normduur = 8 min. 

Werkelljk gemeten onderzoeksduur 

20 +--- - ----- ------------ --------- --,...-.. 

c 15 +-- - --- ------ - - - - - - ----- - - - - -----....-i...., 

! .. 
5 10 +---- -------- - ----- ----- -----------..... --
't, 

gemeten onvrijwlllige wachttijd 

100% ·-··- ----------·-------

90% 
c80% -1--- - - - ---_:_- --- --.i.==--~t~==::_ ___ _____ _ _ _J 

~ 70% +----- - --- - - - --;;;c:::;;;--'f/F'-- - - ---------- - - - - ----; 
,a, 
'; 60% +------ - ------ - - - ------------ --- -----.; 
~50% +----- ------cAI~ - ----------- ----- ---------; 
Cl 
S 40% +---- - - --:;;iiF'--------- - -------- - - ---- - -----: 
C 

t30% +---- - ------------- - - ------ - - ----------; 
l20% +--- --F------ ------ ---- ---------- - - --i 

10% +-----

0% +-"'IL+----+--
N M "'t lO CD r--- CX> 

wachttijd (min.) 

0 
N 

N 
N 

..,. 
N 

..... 
N 
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Bijlage 6.6 Huidige normduur versus voorstel normduur 

code onderzoek normduur (min.) voorstel (min.) afwijking , 

7042 ct abdomen 45 45 0 0% 
9070 echo heupen/o.extr. 15 10 5 33% 
3390 MRilwk 30 40 -10 -33% 
7002 BOZ liggend 10 4 6 60% 
5002 (k) thorax klinisch 10 8 2 20% 
1290 MRI schedel 15 30 -15 -100% 
3302 lwk 5 5 0 0% 
7511 colon 30 30 0 0% 
1342 ct schedel · 30 20 10 33% 
4202 schouder 5 5 0 0% 
2002 sinus 5 5 0 0% 
6902 mammografie · 30 15 15 50% 
9402 knie/onderbeen 5 5 0 0% 
9202 bekken/heupen 5 8 -3 -60% 
9602 enkel/voet 5 5 0 0% 
4602 pols/hand 5 4 1 20% 
7070 echo buik 15 15 0 0% 
5002 thorax 5 3 2 40% 
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Bijlage 8.1.1 Capaciteitsbeslag per categorie per kamer per week 

kamer 1: CT 

kamer 2: Doorlichting 

A 1656 30 928 15,5 3,0 
B 275 7 250 4,2 0,8 

B(amb) 325 6 184 3,1 0,6 
totaal 2256 43 1362 22,7 4,5 

kamer 3: Thorax 

kamer 4en5: Bucky 

kamer 6: Echo 

A 4463 84 1265 21,1 4,2 
B 1462 28 424 7,1 1,4 

totaal 5925 112 1689 28,2 5,6 

kamer7: MRI 

kamer 8: Mammografie 

B(amb) 
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Vervolg bijlage 8.1.1 

kamer 9: Angio 

A 1056 20 1299 21,6 4,3 
B 136 3 126 2,1 0,4 

totaal 1192 22 1425 23,7 4,7 

kamer 10: Bucky 

A 646 12 731 12,2 2,5 
B 87 2 78 1,3 0,2 

totaat 733 14 809 13,5 2,7 

Deume kamer 2: Bucky 

Deume, kamer 4 

B(amb 417 9 270 4,5 0,9 

Deume, kamer 5 

C 2702 59 494 8,2 1,6 

Deume, kamer 6 

A 724 16 236 3,9 0,8 
B 247 5 107 1,8 0,4 

totaal 71 21 343 5,7 1,2 

--------------------------------- 3 9 
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Bijlage 8.1.2 Benodigd aantal uren uitgaande van bezettingsgraad 

benodigd aantal uren per week 
kamer 

bez. 1 2 3 4en5 6 7 8 9 10 D2 D4 D5 D6 
graad ct doorl thorax bucky echo mri mammo angio bucky-c bucky mammo thorax echo 
0,1 363,0 227,0 135,0 387,0 282,0 300,0 79,0 237,0 135,0 138,0 45,0 82,0 57,0 
0,2 181,5 113,5 67,5 193,5 141,0 150,0 39,5 118,5 67,5 69,0 22,5 41,0 28,5 
0,3 121,0 75,7 45,0 129,0 94,0 100,0 26,3 79,0 45,0 46,0 15,0 27,3 19,0 
0,4 90,8 56,8 33,8 96,8 70,5 75,0 19,8 59,3 33,8 34,5 11,3 20,5 14,3 
0,5 72,6 45,4 27,0 77,4 56,4 60,0 15,8 47,4 27,0 27,6 9,0 16,4 11,4 
0,6 60,5 37,8 22,5 64,5 47,0 50,0 13,2 39,5 22,5 23,0 7,5 13,7 9,5 
0,7 51,9 32,4 19,3 55,3 40,3 42,9 11,3 33,9 19,3 19,7 6,4 11,7 8,1 
0,8 45,4 28,4 16,9 48,4 35,3 37,5 9,9 29,6 16,9 17,3 5,6 10,3 7,1 
0,9 40,3 25,2 15,0 43,0 31,3 33,3 8,8 26,3 15,0 15,3 5,0 9,1 6,3 
1 36,3 22,7 13,5 38,7 28,2 30,0 7,9 23,7 13,5 13,8 4,5 8,2 5,7 

benodigd aantal uren per week 

-+-1ct 

---2 do«I . 

..._.3thorax 

--4en5 bucky 

--6echo 

-+-7mri 

10,0 -t-8manmo 

-9anglo 

-10buck:rc 

-♦-D2bucky 

---O◄ mammo 

OS thorax 

--D6echo 

0.1 0,2 0.3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0.9 

Bezettingsgraad 

NB. Grafiek heeft logaritmische schaal 
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_________________________________________ Bijlagen 

Bijlage 8.1.2 Benodigd aantal kamers uitgaande van bezettingsgraad 

benodigd aantal kamers 
kamer 

bez. I 2 3 4en5 6 7 8 9 10 D2 D4 
graad ct doorl thorax bucky echo mri mammo angio bucky-c bucky mammo 
0,1 9,1 5,7 3,4 9,7 7,1 7,5 2,0 5,9 3,4 3,5 1,1 
0,2 4,5 2,8 1,7 4,8 3,5 3,8 1,0 3,0 1,7 1,7 0,6 
0,3 3,0 1,9 1,1 3,2 2,4 2,5 0,7 2,0 1,1 1,2 0,4 
0,4 2,3 1,4 0,8 2,4 1,8 1,9 0,5 1,5 0,8 0,9 0,3 
0,5 1,8 1,1 0,7 1,9 1,4 1,5 0,4 1,2 0,7 0,7 0,2 
0,6 1,5 0,9 0,6 1,6 1,2 1,3 0,3 1,0 0,6 0,6 0,2 
0,7 1,3 0,8 0,5 1,4 1,0 1,1 0,3 0,8 0,5 0,5 0,2 
0,8 1,1 0,7 0,4 1,2 0,9 0,9 0,2 0,7 0,4 0,4 0,1 
0,9 1,0 0,6 0,4 1,1 0,8 0,8 0,2 0,7 0,4 0,4 0,1 
1 0,9 0,6 0,3 1,0 0,7 0,8 0,2 0,6 0,3 0,3 0,1 

benodlgd aantal kamers 

0.1 0.2 0 .3 0 .4 0.5 0.6 0 .7 0.8 0.9 

Bezettingsgraad 

NB. Grafiek heeft logaritmische schaal 

D5 D6 
thorax echo 

2,1 1,43 
1,0 0,71 
0,7 0,48 
0,5 0,36 
0,4 0,29 
0,3 0,24 
0,3 0,20 
0,3 0,18 
0,2 0,16 
0,2 0,14 

--+-1 ct 
--2doori . 
...,._3 thorax 

-M-4en5 bucky 

~6 echo 

--+-7mri 
-t-8mammo 
-eanglo 
-10bucky-c 

--02bucky 
~04mamma 

05 thorax 

--M-D6 echo 
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Bijlage 8.1.2 Benodigd aantal laboranten uitgaande van bezettingsgraad 

bm.odigd aantal laboranten 
learner 

bez. 1 2 3 4en5 6 7 8 9 10 D2 D4 D5 D6 
graad ct doorl thorax bucky echo mri mammo angio bucky-c bucky manmo thorax echo totaal 
0,1 18 11 3 19 7 15 2 12 3 3 1 2 1,4 100 
0,2 9 6 2 10 4 8 1 6 2 2 1 1 0,7 50 
0,3 6 4 1 6 2 5 1 4 1 1 0,4 1 0,5 33 
0,4 5 3 1 5 2 4 0,5 3 1 1 0,3 1 0,36 25 
0,5 4 2 1 4 1 3 0,4 2 1 1 0,2 0,4 0,29 20 
0,6 3 2 1 3 1 3 0,3 2 1 1 0,2 0,3 0,24 17 
0,7 3 2 0,5 3 1 2 0,3 2 0,5 0,5 0,2 0,3 0,20 14 
0,8 2 1 0,4 2 1 2 0,2 1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,18 12 
0,9 2 1 0,4 2 1 2 0,2 1 0,4 0,4 0,1 0,2 0,16 11 
1 2 1 0,3 2 1 2 0,2 1 0,3 0,3 0,1 0,2 0,14 10 

benodigd aantal laboranten 

i 
I 
a --1ct 

i --2doa1. 
18 --3thorax 
~ .. --4en5 bucky 

--&echo 

--1nn 
-+-8rranmo 
-9anglo 

-10bucky-c 

--+- D2bucky 

---04mamno 
D5 thorax 

--OS•cho 

-- totaal 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Bezettingsgraad 

NB. Grafiek heeft logaritmische schaal 
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Bijlage 8.2 Scenario A: Aandacht voor de klant 

Tb 11 C a e apac1e1 svraagper k amer per wee k 
kamer aanvrai en (uren p.week) beschikbaar (uren per week) bezettin gsgr,aad 

A B/C totaal ochtend middag totaal ochtend totaal 

1 ct 0 36,3 36,3 22,5 17,5 40 91% 
2 doorl. 15,5 7,3 22,8 22,5 17,5 40 69% 57% 
3 thorax 0 13,5 13,5 22,5 17,5 40 34% 
4en5 bucky 0 38,7 38,7 45 35 80 48% 
6 echo 21, 1 7,1 28,2 22,5 17,5 40 94% 71% 
7 mri 0 30 30 22,5 17,5 40 75% 
8 mammo 0 7,9 7,9 22,5 17,5 40 20% 
9 angio 21,6 2,1 23,7 22,5 17,5 40 96% 59% 
10 bucky-c 12,2 1,3 13,5 22,5 17,5 40 54% 34% 
02 bucky 0 13,8 13,8 22,5 17,5 40 35% 
04 mammo 0 4,5 4,5 22,5 17,5 40 11% 
05 thorax 0 8,2 8,2 22,5 17,5 40 21% 
06 echo 3,9 1,8 5,7 22,5 17,5 40 17% 14% 

totaal 74,3 172,5 246,8 

Tb 12 I a e l b nzet a oranten votgens semcescenano 
maandaa dinsdag woensdaa donderdaa vriidaa 

kamer ochtend middaa ochtend middaa ochtend middaa ochtend middag ochtend middaa 
1 ct 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2doorl. 2 2 2 2 2 2 2 
3thorax 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4en5buckv 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6echo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7mri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
8mammo 1 1 1 1 1 
9anaio 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 
10 bucky-c 1 1 1 1 1 

Dexa 1 1 
SHOK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Deurne 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 

otaal 19 18 19 17 18 20 20 17 18 15 

Tbl3B tt' a e eze mgsgraa db" b 11 eper emze a oranten co kt' tlb t b 12 orm a e 
kamer aanvrai en (uren p.week) inzet (uren p.week) bezettin Jsgraad 

A B/C totaal ochtend middag totaal ochtend totaal 
1 ct 0 36,3 36,3 22,5 17,5 40 91% 
2 doorl. 15,5 7,3 22,8 22,5 10,5 33 69% 69% 
3 thorax 0 13,5 13,5 22,5 17,5 40 34% 
4en5 bucky 0 38,7 38,7 45 35 80 48% 
6 echo 21, 1 7 , 1 28,2 22,5 17,5 40 94% 71% 
7 mri 0 30 30 22,5 17,5 40 75% 
8 mammo 0 7,9 7,9 0 17,5 17,5 45% 
9 angio 21,6 2, 1 23,7 22,5 17,5 40 96% 59% 
10 buckv-c 12,2 1,3 13,5 18 3,5 21,5 68% 63% 
D2 bucky 0 13,8 13,8 22,5 17,5 40 35% 
D4 mammo 0 4,5 4,5 22,5 17,5 40 11% 
D5 thorax 0 8,2 8,2 22,5 17,5 40 21% 
D6 echo 3,9 1,8 5,7 4,5 3,5 8 87% 71% 
totaal 74,3 172,5 246,8 
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Bijlage 8.3 Scenario B: Bezettingsgraad maximaliseren 

Tb 11 B a e ezettmgsgraa 1 vo e 1ge openste mg db.. ll d. tr 
kamer aawra ~ (uren p.week beschikbaa' (uren) inzet bez.aaad (bii volledae ooenstelling) 

A BIC totaal ochtend rriddaa la>. ochtend totaal opmerking 
1 ct 0 363 36,3 22.5 17,5 2 1()()0/4 • 36 3/«F 91% OK 
2 doorl. 155 73 22,8 22.5 175 2 1 ()()0/4 * 15. 5122. 5= 69% 1()()0/4 * 22 8/«F 570/4 telaaa 
3thorax 0 217 217 22.5 175 1 1()()0/4 * 21 7/«F 54% te laaa 
4en5bucky 0 52,5 52,5 450 350 4 1 ()()0/4 * 52 5180= 66"/4 telaaa 
6echo 25 89 339 22.5 175 1 1 ()()0/4 * 21 . 6(ll. 5= 111% 1()()0/4 * 28 9/«F 85% • 
7rni 0 30 30 22,5 175 2 1 ()()0/4 • 30/«F 75% telaaa 
8mammo 0 12,4 12,4 Zi 5 175 1 1 ()()0/4 * 12 4/«F 31% telaaa 
9aiaio 216 21 237 Zi 5 175 2 1 ()()0/4 * 21, 6rO 5= 96% 1()()0/4 * 23 7/«F 59% telaaa 
10buckv-c 12,2 1 3 135 Zi 5 175 1 1 ()()0/4 * 12,2Fll 5= 54% 1()()0/4 * 13 5/«F 34% telaaa 
SHOK 22,5 17,5 2 
totaal 74,3 172,5 246,8 18 

• een ochtend per week zijn twee echokamers nodig 

Tbl2Inztlb a e e a oran en vo1gens t b tf eze mgsscenano 
maandag dinsdaa woensdag donderdag vriidaa 

kamer ochtend middaa ochtend middaa ochtend middaa ochtend middag ochtend middag 
1 ct 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2doorl. 2 2* 2 2* 2 2* 2 
3 4 5 thorax + buckv 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6echo 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
7mri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Bmammo 1- 1- 1- 1-
9anaio 2 . 2 . 2 . 2 2 
10buckv-c - 1 - 1 - 1 -
SHOK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Dexa 1 1 

totaal 16 14 16 14 16 14 16 13 15 9 

* gecombineerde inzet 
* * gecombineerde inzet 

Tb 13 B a e db .. b ezettmgsgraa 1) eper e 1nzet a oranten co kt . I b orm ta e rili b 12 
kamer "anvra11t1n (uren p.week inzet uren) inzet bez.graad (bij beDorkte ocenstellinm 

A BIC totaal ochtend middag lab. ochtend totaal opmerking 
1 ct 0 36,3 36,3 22,5 17,5 2 100% * 36,3/40= 91% OK 
6echo 25 8,9 33,9 27 17,5 1 100% * 21,6122,5= 93% 100% * 28,9/40= 76% zie • 
7mri 0 30 30 22,5 14 2 100% * 30/13,5= 82% OK 

3thorax 0 21,7 21,7 
4en5 buckv 0 52,5 52,5 
subtotaal 74,2 74,2 45 35 4 100% * 74,2180= 93% OK 

2 doorl. 15,5 7,3 22,8 18 2 100% * 15,5122,5= 86% OK 
9araio 21,6 2,1 23,7 22,5 2 100% * 21,6122,5= 96% OK 
subtotaal 9,4 10,5 2 100% * 9,4110,5= 90% OK 

8mammo 0 12,4 12,4 
10 bucky-c 12,2 1,3 13,5 13,5 1 100% * 12,2113,5= 90% OK 
subtotaal 13,7 17,5 1 100%*13,7/17,5= 78% OK 

SHOK 22,5 17,5 2 
totaal 74,3 172,5 246,8 

* uit de praktijk blijkt dat er erg veel spoed tussen de planning door komt 
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---------------------------------Bijwgen 

Bijlage 8.4 Scenario C: Compromissen sluiten 

Tb 11 I a e l b nzet a oranten vo lgens comprormsscenano 
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijd$g 

kamer ochtend middag ochtend middag ochtend middag ochtend middag ochtend middag 
1 ct 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2doorl. 2 2* 2 2* 2 2* 2 
3,4,5 thorax + buck 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6echo 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
7 mri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
8mammo 1- 1- 1- 1-
9angio 2 * 2 * 2 * 2 2 
10 buckv-c - 1 - 1 - 1 -
SHOK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Dexa 1 1 

Deurne 2 2 2 2 2 2 2 2 

totaal 18 16 18 16 18 16 18 15 15 9 

* gecombineerde inzet 
* * gecombineerde inzet 

Tb 12 B a e db ... ezettmgsgraa 11 mzet lab oranten co orm ta e nf1 b 11 
kamer aanvra Jen (uren p.week) beschikbaar (uren per week) bezettingsgraad 

A B/C totaal ochtend middag totaal ochtend totaal 
1 ct 0 36,3 36,3 22,5 17,5 40 91% 
6 echo 25 8,9 33,9 22,5 17,5 40 111% * 85% 
7 mri 0 30 30 22 5 14 36 5 82% 

3 thorax 0 13,5 13,5 
4en5 buckv 0 38,7 38,7 
subtotaa/ 52 2 52,2 45 35 80 65% 

2 doorl. 15,5 7,3 22,8 18 18 86% 86% 
9 anaio 21,6 2,1 23,7 22,5 22,5 96% 96% 
subtotaa/ 9,4 10,5 10,5 90% 

8 mammo 0 12,4 12,4 
10 bucky-c 12,2 1,3 13,5 13,5 13,5 90% 
subtotaa/ 13,7 17,5 17,5 78% 

D2 bucky 0 13,8 13,8 
D5 thorax 0 8,2 8,2 
subtotaal 22 22 22,5 17,5 40 55% 

totaal 74,3 269,8 344,1 

* een ochtend per week zijn twee echokamers nodig 
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