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ABSTRACT 

1. Nederlands 

Ontwikkelingen in de Nederlandse gezondheidszorg leiden meer en meer tot kostendruk in de 
Nederlandse ziekenhuizen. Vanuit het perspectief van toeleverancier Johnson & Johnson 
Medica! B.V. (J&J) is onderzoek gedaan naar het verlagen van de kosten in de distributie van 
hechtmateriaal. De keten vanaf J&J tot aan het interne gebruik in het ziekenhuis is 
geanalyseerd. Op basis van deze analyse is een raamwerk ontwikkeld voor J&J. Met behulp 
van dit raamwerk kan J&J de logistieke kosten van de distributie van hechtmateriaal van een 
ziekenhuis meetbaar maken en verlagen. 

2. English 

Developments in Dutch healthcare are increasingly leading to pressure for hospitals to cut 
costs. Research has been done to lower costs in the distribution of Sutures from the 
perspective of supplier Johnson & Johnson Medica! B.V. (J&J). The supply chain is analyzed 
from J&J to the internal medica! use in Hospitals. Using this analysis, a framework is 
developed for J&J. This framework provides J&J Medica! with methods to measure and lower 
the logistical costs in the distribution of Sutures in hospitals. 
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SAMENVATTING 

Inleiding 

Johnson & Johnson (J&J) is één van de grootste fabrikanten van medische producten en 
producten voor de persoonlijke verzorging. Het bedrijf is opgesplitst in drie onderdelen. Deze 
afstudeerscriptie heeft plaatsgevonden bij Johnson & Johnson Medica! BV. Deze vestiging 
behoort tot het onderdeel Medische Apparatuur en Diagnostiek. Het draagt zorg voor de 
verkoop, ondersteunende diensten en distributie van de aan deze divisie gerelateerde 
producten. Binnen J&J Medica! BV is deze opdracht gericht op de divisie Ethicon. Ethicon is 
in Nederland de marktleider op het gebied van onder andere hechtmateriaal, het product dat 
een centrale rol speelt in deze scriptie. 

De belangrijkste klanten voor J&J Medica! zijn de Nederlandse ziekenhuizen. Wegens een 
toename van de kostendruk voor de ziekenhuizen is J&J met zijn ' premium' producten op 
zoek naar middelen om zich verder te onderscheiden van haar concurrenten. Hierbij richt J&J 
zich niet alleen op een veelomvattende productportfolio en kwalitatief en technisch 
hoogwaardige producten, maar ook op een hoge toegevoegde waarde van de services om de 
producten heen. 

Het bieden van advies over de logistiek van J&J producten is één van de mogelijke services 
die aangeboden zouden kunnen worden. Vanwege de toenemende kostendruk zou de nadruk 
van een dergelijke service op het verlagen van kosten liggen. De initiële probleemstelling 
wordt als volgt gedefinieerd: 

Zijn er mogelijkheden om de kosten te verlagen in de logistiek van J&J Medica! 
producten in ziekenhuizen? 

Analyse 

Om deze vraag te beantwoorden is een casestudy-onderzoek gedaan in twee ziekenhuizen: het 
Ziekenhuis 1 en het Ziekenhuis_2, respectievelijk een academisch ziekenhuis en een 
perifeer ziekenhuis. 

Als eerste zijn er typologieën samengesteld van soorten interne distributieprocessen van het 
ziekenhuis en soorten ziekenhuisafdelingen. Er worden 3 typen processen onderscheiden: 

❖ Leveranciersstroom: de leverancier neemt de bestellingen in de ziekenhuisafdeling op. 
❖ Aankoopstroom: de inkoopafdeling van het ziekenhuis bestelt goederen direct voor 

een afdeling. 
❖ Magazijnstroom: de ziekenhuisafdeling bestelt de goederen bij het centrale magazijn 

van het ziekenhuis. 

Daarnaast zijn er drie typen ziekenhuisafdelingen (in de zin dat er patiënten worden 
behandeld) onderscheiden. Het verschil zit hem in het aantal operatiekamers (OK' s) . Een OK 
complex beschikt over 20 OK's, een OK afdeling over 5 tot 6 OK's en in een behandelcentra 
worden slechts kleine ingrepen uitgevoerd in enkele behandelkamers. 

Diagnose en definitieve opdracht 
De analyse van de logistiek in de ziekenhuizen is uitgevoerd door de punten uit een 
raamwerk van Silver e.a. [ 1 O] te volgen. Hierbij is gebruik gemaakt van diverse interviews en 
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data uit de ERP systemen van de ziekenhuizen en J&J. Uiteindelijk zijn door middel van deze 
analyse vier kostenverhogende elementen geïdentificeerd: 

❖ Vele kleine orders 
❖ Naleveringen 
❖ Carrying costs: hoge voorraden 
❖ Lange bestelprocessen 

In het kader van afbakening voor het ontwerp is er uiteindelijk voor gekozen om voor de 
laatste twee oorzaken een ontwerp te maken waarmee kosten in de ziekenhuizen verlaagd 
kunnen worden. Op basis van deze oorzaken is de definitieve opdrachtformulering 
vastgesteld: 

Ontwerp een raamwerk waarmee J&J een advies kan geven aan ziekenhuizen over: 
❖ voorraadbeheer van hechtmateriaal in het afdelingsmagazijn; 
❖ distributieprocessen van hechtmateriaal tot en met het afdelinf{sma[;azijn. 

Hierbij is de volgende ontwerpdoelstelling geformuleerd 

Het verlagen van de logistieke kosten in het ziekenhuis die betrekking hebben op 
distributie en voorraadbeheersing van hechtmateriaal tot en met het 
afdelinf{sma[;azij n. 

Om basis van deze opdracht zijn een aantal onderzoeksvragen geformuleerd. Door het 
uitwerken van deze vragen is stap voor stap aan de opdrachtbeschrijving voldaan. 

1. Uit welke elementen bestaat het raamwerk? 
2. Hoe kunnen de processen in het ziekenhuis gemodelleerd worden met behulp van een 

mathematisch model? 
3. Hoe kan het model aangepast worden zodat het toepasbaar wordt voor meerdere 

logistieke situaties? 
4. Welke verbeteringen zijn er mogelijk in de uitgangssituatie van het standaardmodel? 
5. Hoe kunnen investeringen gerechtvaardigd worden indien deze nodig zijn om 

verbetervoorstellen door te voeren? 
6. Hoe robuust zijn de uitkomsten van het raamwerk? 

Ontwerp 

Het ontwerp bestaat uit een raamwerk waarmee Johnson & Johnson de logistieke kosten van 
huidige en verbeterde situaties door kan rekenen. In deze samenvatting zal het raamwerk kort 
beschreven worden. Het raamwerk is opgehangen aan een wiskundig model. Dit model heeft 
twee soorten input nodig: algemene input en specifieke input. De laatste moet per ziekenhuis 
verzameld worden. De overige input hoeft niet per ziekenhuis verzameld te worden. Om het 
model toch flexibel te houden, is beschreven hoe het model aangepast kan worden op 
veranderende situaties. Deze flexibiliteit is ook benodigd indien de effecten van 
verbetervoorstellen berekend worden. Er worden binnen het raamwerk een aantal 
verbetervoorstellen beschreven die vanuit de standaard situatie tot een verbetering kunnen 
leiden. Dit zijn: 

❖ Het koppelen van ERP systemen, 
❖ Bestellen via barcodesystemen, 
❖ Voorraadbeheer middels Radio Frequency Identification (RFID) 
❖ Het aanpassen van organisaties, door goedkoper personeel taken te laten uitvoeren. 
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Als er investeringen gedaan moeten worden voor een bepaald verbetervoorstel dan zal er een 
afweging moeten zijn om de geschiktheid te bepalen van een investering, daarom is een 
model in het raamwerk opgenomen om de investering te toetsen. Uiteindelijk worden de 
resultaten van de huidige situatie en de situatie waarin verbetervoorstellen zijn opgenomen 
langs elkaar gelegd. Hierbij spelen de kosten natuurlijk een grote rol, daarbij is echter ook de 
prestatie van de uitlevering in het afdelingsmagazijn belangrijk als laatste actief beheerst 
voorraadpunt. Ook wordt een maat gegeven voor de hoeveelheid kapitaal die in voorraad 
gehouden wordt. 

Uitgangspositie 4.2.1. & Aannames 4.2.2. 

Algemene input 4.2.3. Standaardmodel }--( Specifieke Input 4.2.3. Mathematische formulering 4.2.4. 

t 

Output 
Verbetervoorstellen 4.4. 4.2.5. 

Rechtvaardigen 

r 
Mogelijke aanpassingen Standaardmodel l ~ investeringen ~ 

4.3. 4.5. 

figuur 1: schematische weergave van het raamwerk 

Het raamwerk is getest op 5 afdelingen van het Ziekenhuis_!. Hierbij zijn zowel de huidige 
situatie getest als verbetervoorstellen. Als eerste worden in deze test de voorraadnormen in 
deze afdelingen geoptimaliseerd. Dit is het referentiemodel waarmee de verbetervoorstellen 
getest worden die in het raamwerk worden aangedragen. Tijdens deze testen zijn de volgende 
resultaten behaald: 

VERTROUWELIJK 

tabel 1: Totale kosten bij verschillende verbetervoorstellen 

Met de uitkomsten van één van de verbetervoorstellen is middels een hypothetische 
businesscase het investeringsmodel getest. Daarna is het standaardmodel onderworpen aan 
een aantal gevoeligheidsanalyses, waarmee de robuustheid van het ontwerp wordt 
aangetoond. 

In de implementatie is kort aangestipt welke plaats het raamwerk krijgt binnen de ordercyclus 
van J&J en wie het model dient te bedienen. 

Conclusie 

Aan het eind van de diagnose fase worden diverse critaria opgesteld waar een ontwerp aan zal 
moeten voldoen. Het ontwerp voldoet aan de volgende criteria: 

❖ De kosteneffecten van verbetervoorstellen volgend uit het voorgestelde raamwerk zijn 
voor een ziekenhuis en voor J&J meetbaar. 

❖ Het toepassen van het raamwerk leidt voor ziekenhuizen tot een verlaging van 
logistieke kosten. 

❖ Het raamwerk is voor meerdere ziekenhuizen toepasbaar. 
❖ Het raamwerk is in een vrij kort tijdbestek implementeerbaar en vereist beperkte 

inspanning vereisen van betrokken personen bij J&J. 
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❖ De potentiële investeringen kunnen voor zowel het ziekenhuis als voor J&J worden 
geëvalueerd. 

Naast de conclusie zijn een aantal aanbevelingen gedaan. 

Aanbevelingen met betrekking tot het ontwerp 
❖ Vraaginformatie van het ziekenhuis moet zoveel mogelijk op afdelingsniveau geboekt 

worden. 
❖ Indien de aannames en uitgangspositie voor deze producten geldig zijn, kan het 

raamwerk voor een breder productpakket gebruikt worden. 
❖ Uitkomsten uit het raamwerk moeten per ziekenhuis opgeslagen worden 
❖ Het doorvoeren van het raamwerk leidt bij ziekenhuispersoneel tot het inzicht over het 

bestaan van logistieke kosten en tot het inzicht dat er methoden zijn om deze kosten te 
verlagen. Hiermee is de waarde van het raamwerk hoger dan de besparingen die 
behaald worden. 

Aanbevelingen met betrekking tot de analyse en verder onderzoek 
❖ Een onderzoek naar de ideale verpakkingsgrootte in de keten zou de voorraadkosten 

wellicht niet alleen voor het ziekenhuis maar ook voor de keten van J&J Medical 
verkleinen. 

❖ Er zou een onderzoek moeten komen naar de initiatieven die in het buitenland 
ontwikkeld worden of zijn om de logistiek in een ziekenhuis te verbeteren. 
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VOORWOORD 

Johnson & Johnson Medica! (J&J) is in Nederland marktleider op het gebied van 
hechtmateriaal. J&J wil haar plaats in de markt behouden door producten aan te bieden die 
een hogere waarde hebben ten opzichte van haar concurrenten. Niet alleen door de 
eigenschappen van het product, maar ook door de services die om het product heen worden 
aangeboden. Logistiek is één van die gebieden waarmee een hogere toegevoegde waarde 
geboden kan worden aan ziekenhuizen. 

Een hogere toegevoegde waarde door middel van logistiek kan bereikt worden door een hoge 
servicegraad en snelle leveringen te waarborgen als J&J zijnde. Deze afstudeerscriptie gaat 
echter in op het verlagen van logistieke kosten van het ziekenhuis zelf. 
Door zowel informatie van J&J als het ziekenhuis te gebruiken, wordt gezocht naar 
effeciëntere manieren om de logistiek in te richten. Uiteindelijk wordt een raamwerk 
geformuleerd waarmee J&J aan ziekenhuizen advies kan geven om kosten te verlagen. J&J 
wordt hierdoor de kans geboden om logistiek verder te gaan dan slechts de leverancier te zijn 
van hechtdraad. Het raamwerk moet J&J een kans bieden om een ' hechte ' ketenpartner te 
Z!Jn. 

Dit rapport zoals het nu is, had niet tot stand kunnen komen zonder de input van een aantal 
personen. Graag wil ik dan ook van de gelegenheid gebruik maken om een woord van 
waardering uit te spreken. Als eerste wil ik Gudrun Kiesmüller bedanken: Gudrun, bedankt 
voor de ontelbare goede adviezen en het altijd kritisch doorlezen van mijn materiaal. 
Vervolgens wil ik Karel van Donselaar bedanken voor het geboden overzicht en de juiste 
vragen op de juiste momenten. 

Ook wil ik Johnson & Johnson Medica! hartelijk danken voor het mooie project dat mij is 
aangereikt. Binnen Johnson & Johnson zijn er een aantal mensen in het bijzonder die ik wil 
bedanken. Als eerste Robert Velu. Robert, de prettige begeleiding vanuit Johnson & Johnson 
is door mij zeer gewaardeerd. Daarnaast wil ik Fenno Passet bedanken voor de begeleiding in 
de omgang met de ziekenhuizen. Ook wil ik graag de betrokkenen van het Ziekenhuis_ 2 en 
het Ziekenhuis_! bedanken voor de ruimte die mij is geboden om onderzoek te doen. Als 
laatste gaat mijn dank uit naar familie en vrienden die ook mijn afstuderen tot een leuke tijd 
hebben gemaakt. 
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1 INLEIDING 

In het eerste hoofdstuk van dit rapport wordt de uitgevoerde afstudeeropdracht in zijn context 
geplaatst. In de eerste paragraaf wordt een beschrijving gegeven van het bedrijf Johnson & 
Johnson en het dochterbedrijf waar dit onderzoek is uitgevoerd, Johnson & Johnson Benelux. 
Vervolgens worden in de tweede paragraaf de aanleiding voor het project en de opdracht zelf 
besproken. In de derde paragraaf volgt de probleemafbakening. Ten slotte wordt in de laatste 
paragraaf het plan van aanpak behandeld en komt de structuur van het rapport aan bod. 

1.1 BEDRIJFSBESCHRIJV/NG 

Johnson & Johnson (J&J) is een van origine Amerikaans bedrijf. Het is opgericht in 1886 en 
was het eerste bedrijf dat een praktisch bruikbare antiseptische wondafdekking introduceerde. 
Het fundamentele doel van J&J is sindsdien het leveren van wetenschappelijk onderbouwde, 
hoge kwaliteits producten en services om heelprocessen te bevorderen, ziekten te genezen en 
om de kwaliteit van leven te verhogen. J&J heeft in de plaats van een missiestatement het 
credo, een tekst waarin de bedrijfswaarden worden uitgedrukt, zie Bijlage 1. 

Bij het huidige J&J werken ongeveer 110.000 mensen in meer dan 200 dochterbedrijven in 57 
landen. De onderneming levert zijn producten aan 175 landen. Het bedrijf kent over een 
langere periode een gestage wereldwijde groei, zie figuur 2. J&J heeft dan ook een gezonde 
financiële positie, hetgeen onderstreept wordt door de netto winst van 7,2 miljard$ in 2003 en 
de S&P' s AAA rating. 
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figuur 2: historische resultaten van Johnson & Johnson, bron: Jaarverslag J&J 2003 [IJ 

De activiteiten van het bedrijf zijn opgedeeld in de segmenten Consumenten, Farmaceutisch 
en Medische Apparatuur en Diagnostiek. In Bij lage 2 wordt per segment een opsomming 
gegeven van de producten die geleverd worden. 

Johnson & Johnson Benelux voorziet in de verkoop en belevering van de Benelux markt in 
het segment Medische Apparatuur en Diagnostiek. Het doel van deze vestiging is het 
verkopen van producten en het daarbij bieden van ondersteunende services die nodig zijn bij 
het gebruik van de geleverde producten. 
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Johnson & Johnson Medica! B.V. is opgedeeld in 2 divisies, Ethicon en DePuy. Deze twee 
divisies zijn verantwoordelijk voor de 'sales' in Nederland. De divisies zijn verder opgedeeld 
in een aantal business units die een aantal product-markt combinaties onder hun hoede 
hebben. In Bijlage 3 is het organogram weergegeven. Hieronder worden de producten per 
divisie en business unit beschreven. 

Ethicon levert per business unit de volgende producten: 
❖ Ethicon Products: producten voor wondsluiten en wondbehandeling, zoals 

hechtmaterialen, huidlijm, haemostatica, meshes en wonddrainage systemen 
❖ Ethicon Endo Surgery: chirurgische instrumenten voor zowel open als minimaal 

invasieve operatietechnieken. 
❖ Gynecare: gynaecologische oplossingen die minder invasief zijn en die een minder 

verzwakkend effect hebben dan andere chirurgische opties. 
❖ J&J Woundmanagement: producten voor de behandeling van ' langdurige ' wonden als 

doorligwonden en niet genezende wonden als het gevolg van diabetis. 

In het geval van DePuy is de opdeling als volgt: 
❖ Mitek: producten voor schouderchirurgie, fixatiesystemen voor de voorste kruisband 

chirurgie, ankers voor hand chirurgie en plastische chirurgie, fixatiesystemen voor het 
hechten van meniscus en arthroscopische systemen voor het verwijderen van zachte 
weefsels en bot. 

❖ Codman: diagnostische en therapeutische producten voor de behandeling van 
gebreken aan het centrale zenuwstelsel. 

❖ Spine: orthopedische producten voor de wervelkolomchirurgie. 
❖ Implants: implantaten ter vervanging van heup, knie, enkel, schouders, pols, elleboog 

en vmger. 

Johnson & Johnson Medica! levert in Nederland voor ruim XX % van de omzet aan 
ziekenhuizen, de overige omzet wordt verkregen door leveringen aan groothandels. De 
Nederlandse markt kent ongeveer 100 ziekenhuizen. De eindgebruikers in ziekenhuizen zijn 
over het algemeen de snijdende specialisten voor de divisie Ethicon, producten van DePuy 
worden vooral geleverd aan orthopedische chirurgen. 

Johnson & Johnson Medica! heeft een brede range van producten. Het actieve productpakket 
bestaat uit ongeveer 25 .000 artikelen. Daarom heeft het bedrijf dan ook vele concurrenten. In 
figuur 3 kan per business unit afgelezen worden welke verkopen in miljoenen euro ' s gehaald 
zijn ten opzichte van de totale markt. De gegevens zijn gebaseerd op marketing gegevens van 
J&J Medica! zelf. Daarnaast is het mogelijk om de belangrijkste concurrenten te bepalen. Per 
business unit zijn deze verschillend. 

VERTROUWELIJK 

figuur 3: J&J Medica/ in de Nederlandse markt in 2003, bron Interne marketingsgegevens J&J 
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1.2 AANLEIDING EN INITIËLE OPDRACHT 

Ziekenhuizen zijn meer en meer op zoek naar manieren om kosten te verlagen. Deze trend 
heeft verschillende oorzaken. Ten eerste is de financieringsstructuur in de gezondheidszorg 
aan veranderingen onderhevig. Het overheidsbeleid richt zich deels op het veranderen van de 
huidige 'lump sum' financiering in een financiering per Diagnose Behandeling Combinatie 
(DBC). Deze wijziging moet de marktwerking tussen ziekenhuizen verhogen. In Bijlage 4 
wordt hier dieper op ingegaan. Ten tweede is er binnen ziekenhuizen al geruime tijd een 
verschuiving van macht zichtbaar. Professioneel management met een bedrijfseconomische 
achtergrond wordt een steeds dominantere partij binnen een ziekenhuis. Dit gaat ten koste van 
de zeggenschap die van oudsher veelal bij medisch specialisten lag. Het professionele 
management legt in vergelijking met de medisch specialisten veel meer nadruk op een 
efficiënte en kosteneffectieve bedrijfsvoering. (bron: Accountmanagement J&J). Ten slotte is 
de financiële situatie in veel ziekenhuizen niet erg florissant, waarbij de druk verder wordt 
opgevoerd door overheidsbezuinigingen op de zorg, zie Bijlage 5. 

Bij accountmanagement, customer service en de afdeling logistiek leeft de perceptie dat het 
bestelgedrag van ziekenhuizen bij J&J tot verhoogde kosten leidt. De gedachtegang is dat 
meer bestellingen leiden tot het vaker uitvoeren van processtappen die nodig zijn voor het 
opnemen van de bestellingen en het uitleveren en transporteren van producten. Tegelijkertijd 
is men van mening dat dit bestelgedrag ook in ziekenhuizen moet leiden tot hogere kosten, 
omdat het in ieder geval tot meer bestelmomenten leidt en tot het meerdere malen uitvoeren 
van bepaalde processtappen als bijvoorbeeld het aannemen van leveringen en het distribueren 
naar afdelingen. Tegen deze achtergrond is de volgende opdracht geformuleerd: 

Ontwerp een raamwerk met beheersconcepten met als doel kosten te besparen qua 
logistiek van J&J producten in ziekenhuizen en ontwerp daarbij een methode om 
inzicht te geven in de mogelijke besparingen bij het toepassen van de geformuleerde 
beheersconcepten. 

Om op kosten te kunnen besparen moeten de mogelijkheden hiervan binnen de logistiek van 
J&J Medical producten in ziekenhuizen bekend zijn. Vandaar dat de volgende 
probleemstelling geformuleerd is: 

Zijn er mogelijkheden om de kosten te verlagen in de logistiek van J&J Medica! 
producten in ziekenhuizen? 

Kostenverlaging leidt in dit geval tot een verlaging van de kosten in de keten, waarbij kosten 
voor J&J mogen stijgen, maar wel inzichtelijk moeten zijn. Daarbij mogen mogelijkheden tot 
verbetering ook niet leiden tot een verzwakking van de concurrentiepositie van J&J Medica!. 
Maatregelen mogen bijvoorbeeld niet leiden tot het eenvoudiger kunnen kopiëren van 
productpakketten door concurrenten. 
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1.3 AFBAKENING EN BEGRIPSBEPALING 

In dit rapport wordt uitgegaan van de Nederlandse markt. In Nederland is ten opzichte van 
Belgïe een hogere kostendruk in ziekenhuizen. In België is minder sprake van kostendruk 
omdat daar de financieringsstructuur minder aanleiding geeft, per behandeling worden daar de 
kosten volledig verhaald op de patiënt en speelt de specialist nog steeds een dominante rol. 
(Bron: Accountmanagement). 

Het voorraadpunt van J&J in Amersfoort is te beschouwen als het 'Klanten Order Ontkoppel 
Punt' (KOOP), zie Bertrand [2]. Vanaf het KOOP krijgen artikelen een klant aan zich 
gebonden. Bij het ontwikkelen van de logistieke service zal de keten vanaf dit punt 
beschouwd worden, de keten en het functioneren daarvan stroomopwaarts van het KOOP 
wordt als gegeven beschouwd. De focus ligt dus op het logistieke traject vanaf J&J Medica! 
tot aan de medisch specialist. 

Het belangrijkste begrip in de probleemstelling is logistiek. Binnen dit vakgebied zal de 
nadruk liggen op de beheersing van goederenstromen van J&J producten. Deze keuze is 
gemaakt omdat J&J Medica! hier een goede uitgangssituatie heeft, vanwege de productkennis 
en de beschikbare historische data. In Bijlage 7 wordt deze keuze verder toegelicht middels 
een beschouwing van het logistieke werkveld. 

1.4 PLANVANAANPAK 

De aanpak van dit onderzoek is gebaseerd op de richtlijnen voor toegepast probleemoplossend 
bedrijfskundig onderzoek die gegeven worden door de Kok en Kirkels [8]. In grote lijnen 
worden 2 fasen onderscheiden in het onderzoek: de diagnostische fase en de oplossingsfase. 
Tijdens de diagnostische fase wordt het probleem grondig geanalyseerd. Uiteindelijk moet dit 
leiden tot het stellen van een diagnose, die een antwoord moet geven op de in paragraaf 1.2 
opgestelde probleemstelling. Deze diagnose geeft aanleiding tot het formuleren van 
oplossingsrichtingen. Enkele richtingen worden verder uitgewerkt tot een ontwerp dat moet 
leiden tot het daadwerkelijk terugdringen van logistieke kosten in de keten van J&J Medica! 
tot en met het ziekenhuis. De benadering die uiteindelijk moet leiden tot een ontwerp wordt 
weergegeven in figuur 4. De schematechniek is afkomstig uit Verschuren en Doorewaard [9]. 
Het onderzoeksmodel wordt nu eerst kort uitgelegd. 

Diagnostische fase (Case study) Oplossingsfase 

Dataverzameling 
goederenstroom 

Deskundigen ziekenhuizen 
en J&J 

figuur 4: onderzoeksmodel 

Mogelijkheden tot 
kostenverlaging 

Literatuur logistieke 
beheersing 

Raamwerk voor het 
verlagen van kosten 

Testcase 

Zoals links in het schema 1s weergegeven, is het onderzoek gestart met een casestudy 
waarmee de huidige beheersing beschreven wordt. Met behulp van deze casestudy zijn 
mogelijkheden geïdentificeerd om kosten te verlagen in de distributieketen. Met behulp van 
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deze mogelijkheden en literatuur over logistieke beheersing wordt een raamwerk ontworpen 
waarmee de effecten van verbeteringen in de logistiek van ziekenhuizen doorgerekend kunnen 
worden. Het raamwerk wordt getest door middel van data afkomstig uit de casestudy. 

Het onderzoeksmodel is omgezet in een 
onderzoeksplan. Dit plan is schematisch 
weergegeven in figuur 5. Deze scriptie volgt 
de structuur van dit plan. 

Probleemdefinitie: Dit hoofdstuk beschrijft de 
achtergrond en definieert de probleemstelling, 
daarbij wordt de initiële opdrachtbeschrijving 
geformuleerd. 

Analyse huidige keten: De huidige keten is 
geanalyseerd door middel van een case study. 
De processen en het functioneren daarvan zijn 
hierbij in kaart gebracht. 

Diagnose: Op basis van de analyses in de 
ziekenhuizen zijn enkele probleemgebieden 
geïdentificeerd die uiteindelijk leiden tot 
hogere kosten. In dit hoofdstuk worden de 
definitieve problemen geselecteerd waar het 
verbeterontwerp op gebaseerd is. 

Raamwerk: Het ontwerp van deze 
afstudeerscriptie bestaat uit een raamwerk 

7 

-

Probleemdefinitie 
Hoofdstuk 1 

l 
Analyse huidige keten 

Hoofdstuk 2 

l 
Diagnose 

Hoofdstuk 3 

1 
Raamwerk 

Hoofdstuk 4 

l 
Testcase 

Hoofdstuk 5 

l 
1 mplementatie 
Hoofdstuk 6 

l 
Conclusies en aanbevelingen 

Hoofdstuk 7 

waarmee de huidige logistieke prestaties en de figuur 5: onderzoeksplan 

effecten van gedefinieerde verbeterings-
voorstellen kunnen worden doorgerekend. 

1 

1 

Testcase: In dit hoofdstuk wordt het raamwerk getest middels data van een ziekenhuis uit de 
casestudy. 

Implementatie: In dit hoofdstuk wordt de technische en organisatorische implementatie van 
het raamwerk doorgesproken. 

Conclusies en aanbevelingen: In dit laatste hoofdstuk worden conclusies getrokken en 
daarnaast worden er aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. Ook worden de 
beperkingen aangegeven van het onderzoek. 
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2 ANALYSE DISTRIBUTIEKETEN 

De ruim 100 nederlandse ziekenhuizen zijn allen klant van J&J Medica!. Per ziekenhuis zijn 
er weer vele eindafnemers. Daarnaast levert J&J zeer veel verschillende producten van 
verschillende aard. Om toch een diep inzicht te krijgen in de mogelijkheden die er zijn in de 
verbetering van logistiek in de ziekenhuizen is er gekozen voor een case study aanpak, waarin 
een specifiek distributieproces in diepte onderzocht wordt. Om de gevaren van een 'single 
case study ' Hartley [5] te vermijden zijn in 2 ziekenhuizen de distributie processen 
onderzocht. Een verdere onderbouwing van deze aanpak is opgenomen in Bijlage 8. 

In een onderzoek naar een aantal goederenstromen in ziekenhuizen in 1990 van Bertrand [3] 
worden ziekenhuizen gekarakteriseerd op grond van hun productie en grootte . Met behulp van 
deze classificatie zijn 2 uiterste ziekenhuizen geselecteerd. Het Ziekenhuis_} (Ziekenhuis_}) 
is een academisch ziekenhuis, het Ziekenhuis_2 is een klein ziekenhuis. In bijlage 9 zijn de 
kengetallen van deze twee ziekenhuizen weergegeven, samen met de classificatie uit Bertrand 
[3]. In het Ziekenhuis_! telt J&J Medical zelf de producten in de magazijnen, hierdoor is 
vraagdata van J&J ingedeeld naar interne verbruikers . Dit was medebepalend voor de keuze 
voor dit ziekenhuis. 

Deze analyse is dus gebaseerd op de processen verbonden aan de levering van hechtmateriaal 
in de 2 ziekenhuizen. Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. In de eerste paragraaf wordt dieper 
ingegaan op de verschillende distributieprocessen die mogelijk zijn. Hierin worden de 
distributieprocessen gesegmenteerd naar interne stroom en naar soort eindklant. Vervolgens 
wordt in de tweede paragraaf de resultaten weergegeven van de analyse over het functioneren 
van de distributie processen. Op basis van deze analyse worden in de laatste paragraaf de 
mogelijkheden weergegeven die kunnen leiden tot een kostenverlaging. Daarnaast wordt er 
tevens een uitspraak gedaan over de generaliseerbaarheid van de resultaten over andere 
ziekenhuizen. 

2.1 PROCESSEN 

Een verpakking hechtmateriaal kan binnen een ziekenhuis op verschillende manieren 
gedistribueerd worden. Om deze mogelijkheden goed te kunnen beschrijven wordt het proces 
opgedeeld in drie onderdelen. Het eerste gedeelte gaat in op de processen bij J&J Medica!. 
Het tweede gedeelte gaat in op de interne distributie van het ziekenhuis tot aan het 
ontkoppelpunt van de beheersing: het afdelingsmagazijn. Het derde gedeelte gaat tenslotte in 
op het laatste deel van de keten: de ziekenhuisafdeling. In paragraaf 2.3 wordt ingegaan op de 
in deze paragraaf beschreven indeling van de ketens in de context van de 
opdrachtomschrij ving. 

In figuur 6 wordt in grote lijnen het distributieproces weergegeven vanaf het plaatsen van een 
order bij J&J tot aan de uiteindelijke toepassing van de hechtdraad op een patiënt. De blauwe 
lijnen geven de opdeling weer van de distributieketen. De cursieve aanduidingen tussen 
haakjes verwijzen naar de plaats van een processtap in de diagrammen. 
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figuur 6: het bestel- en uitlever proces van hechtdraden vanaf J&J Medica/ tot aan de eindgebruiker 

2.1.1. J&J Medica/ 

VERTROUWELIJK 

2.1.2. Interne Levering 

In de ziekenhuizen zijn 3 mogelijkheden te onderscheiden om hechtmateriaal bij J&J te 
bestellen en uiteindelijk ook in het afdelingsmagazijn te krijgen. Deze 3 mogelijkheden 
worden in het vervolg aangeduid met 'stroom'. De volgende stromen worden gedefinieerd: 
'leveranciersstroom', ' aankoopstroom' en 'magazijnstroom' . In figuur 7 worden deze stromen 
schematisch weergegeven. In elke stroom zijn er opeenvolgende processtappen om drie 
formules uit te voeren: bestellen, interne goederen distributie en betalen. 

Bestellen: In geval van een leveranciersstroom komt één maal in de twee weken een verkoper 
van J&J de voorraden tellen in het afdelingsmagazijn. Deze Sales rep maakt per afdeling een 
bestelling aan en laat het personeel op de Ziekenhuisafdeling de bestelling naar J&J Medical 
faxen. (Leveranciersstroom: Inventarisatie voorraad) Indien producten besteld worden 
middels de aankoopstroom worden één keer in een bepaalde periode de voorraden in het 
afdelingsmagazijn geïnventariseerd door het OK personeel. Men doet daarna een bestelling 
bij de afdeling Inkoop, deze voert de order in. Hierna verandert de inkoper de status van de 
order in het systeem. De order is hierdoor klaar om gedrukt te worden. Hierna wordt de order 
naar J&J gezonden. (Aankoopstroom: Inventarisatie voorraad) Het bestelproces in geval van 
een magazijnstroom bestaat uit twee onderdelen. In het voorraadbeheersysteem worden 
voorraadnormen aangehouden voor het centrale magazijn van het ziekenhuis. Als de voorraad 
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na het uitleveren van artikelen onder een bepaalde voorraadhoogte komt, dan wordt er 
automatisch een order gegenereerd bij Inkoop. Inkoop faxt deze order dan door naar J&J 
Medical. (Magazijnstroom: Orders gereed maken) Het afdelingsmagazijn inventariseert de 
voorraden en bestelt de artikelen bij het centrale magazijn middels een interne bestelling. 
(Magazijnstroom: Inventarisatie voorraad) 

Interne goederen distributie: De inslag vindt altijd plaats in het centraal magazijn van het 
ziekenhuis. Bij aflevering van een order door de transporteur van J&J Medical worden de 
goederen ingeslagen, men controleert hier of het aantal colli of de paklijst van J&J 
overeenkomt met het geleverde aantal colli. (Iedere stroom: Inslag) In het geval van een 
levering middels de leveranciersstroom kan de order direct op een distributiekar geplaatst 
worden. Het interne afleveradres van het ziekenhuis staat dan al op de paklijst. In de andere 
gevallen staat de interne afdeling nog niet op de lijst. Een magazijnmedewerker van het 
centrale magazijn moet nu de order inchecken in het systeem m.b.v. het referentienummer op 
de paklijst. Daarna draait het systeem een interne geleidebon uit. Als de order een 
aankoopstroom volgt wordt de order op een distributiekar geplaatst. Indien de order bestemd 
is voor het centrale magazijn dan wordt de order daar opgeslagen. 
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figuur 7: de drie manieren van interne levering: leveranciersstroom, aankoopstroom en magazijnstroom 

(Aankoop- en magazijnstroom: Incheck systeem) Bij binnenkomst van een bestelling van een 
afdeling voor een magazijnartikel worden dan de betreffende artikelen uitgecheckt in het 
centrale magazijn en voorzien van een geleidebon. (Magazijnstroom: Uitcheck) Hierna 
worden zij ook in de distributiekar geplaatst. Hier wacht de bestelling dan op de dagelijkse 
ronde door het ziekenhuis. De distributiekar wordt dan door het ziekenhuis heengereden, 
waarbij de magazijnmedewerker per ziekenhuisafdeling de artikelen aflevert en de bon laat 
tekenen door een medewerker van de ziekenhuisafdeling. (Iedere stroom: Distributie) De 
goederen worden daarna in het afdelingsmagazijn gelegd, tot een medewerker in de 
ziekenhuisafdeling de goederen inruimt in het afdelingsmagazijn. (Iedere stroom: Inruimen) 
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Betalen: Als een order door middel van de leverancierstroom geleverd is komt de factuur bij 
de ziekenhuisafdeling binnen. Deze factuur wordt dan door een medewerker van de 
ziekenhuis afdeling vergeleken met de bonnen. Als alles correct is stuurt de medewerker de 
factuur door met de interne post naar de crediteurenadministratie. (Leveranciersstroom : 
Matching) Hier wordt de factuur omgezet in een betaling, op kostenplaats geboekt in het 
financiële systeem en wordt de factuur als betaling 'op band gezet'. Deze band wordt om de 
zoveel tijd naar de bank verzonden, waarna deze de betaling verder afhandelt. (Iedere stroom, 
Betaling) Indien de levering ooit in het systeem zijn ingecheckt in het inkoopsysteem van het 
ziekenhuis kan de factuur direct naar de crediteurenadministratie gestuurd worden. Dit geld 
dus voor de aankoopstroom en de magazijnstroom. Bij de crediteurenadministratie vergelijkt 
men de geleverde orders die in inkoopsysteem zijn ingecheckt met de ontvangen rekeningen.( 
Aankoop- en magazijnstroom: Matching) Hierna wordt op dezelfde manier betaald als in het 
geval van leveranciersartikelen. 

2.1.3. Ziekenhuisafdelingen 

De Ziekenhuisafdelingen zijn in drie typen in te delen, het OK I complex, de OK afdeling en 
het Behandelcentrum. Deze indeling is te maken op basis van het aantal OK's die op de 
afdeling aanwezig zijn. Tijdens de case study is 1 OK complex aangetroffen en binnen dit 
complex heeft men de beschikking over 20 OK's. De aangetroffen OK afdelingen beschikken 
over 5 tot 6 OK's. De behandelcentra beschikken over slechts enkele behandelkamers waarin 
kleine ingrepen uitgevoerd worden. 

De onderzochte ziekenhuisafdelingen hebben met elkaar gemeen dat er slechts één beheerst 
voorraadpunt per afdeling is. Dit magazijn zal in het vervolg aangeduid worden met 
'afdelingsmagazijn'. De aanvulling van werkvoorraden op de OK's vindt plaats door middel 
van het adhoc één of meerdere verpakkingen uit het magazijn te halen. Dit houdt in dat de 
werkvoorraden bevoorraad worden indien het personeel op de OK constateert dat het 
hechtmateriaal bijna op is. Dit is mogelijk vanwege de geringe levertijd op de afdeling. 
Verpakkingen met weinig gebruikt hechtdraad kunnen in het afdelingsmagazijn worden 
opengemaakt, waarna een aantal steriele eenheden2 uit de verpakking gehaald worden en deze 
apart naar de OK gebracht worden. Het distributieproces in de ziekenhuisafdeling is voor een 
OK complex of OK afdeling hetzelfde, dit is afgebeeld in figuur 8. De mate van vertakking 
naar verschillende OK's is in het geval van een OK complex echter veel groter. 

Ziekenhuisafdeling 

Verpakkingen 
verplaatsen naar 

werkvoorraad 

Toepassing op 
patient 

figuur 8: het logistieke proces in het OK complex en de OK afdeling 

Behandelcentra hebben een gezamenlijke voorraadkast of mobiele voorraad van waaruit 
steriele eenheden of verpakkingen gepakt worden in het geval deze nodig zijn. De voorraad in 
deze voorraad kan systematisch worden bijgehouden, dit is niet altijd het geval. Het 
afdelingsmagazijn is in dit geval vaak ook direct de werkvoorraad. 

1 OK: Operatiekamer 
2 Steriele eenheid: in een verpakking zitten meerdere steriele verpakkingen die hechtdraden bevatten. 
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2.2 ANALYSE VAN FUNCTIONERING VAN DE KETENS 

In de voorgaande paragraaf zijn de processen bekeken; in deze paragraaf wordt ingegaan op 
het functioneren van deze processen. Het uiteindelijke doel van deze processen is het 
beschikbaar stellen van hechtmateriaal aan de medische specialist. De beschikbaarheid van 
hechtmateriaal hangt in de beschreven processen af van de beschikbare voorraad op de 
afdeling en de beheersing daarvan. Silver e.a [ 1 O] vergelijken een aantal raamwerken met 
beslisvariabelen die hier mee samenhangen. Uiteindelijk formuleren de auteurs met behulp 
van één bron een raamwerk van Inventory Planning Decision V ariables. Van deze 
veelomvattende lijst van potentieel belangrijke variabelen is in deze paragraaf gebruik 
gemaakt om het functioneren van de processen - zoals deze in paragraaf 2.1 beschreven zijn -
inzichtelijk te maken. Relevantie van kenmerken is achteraf bepaald door de mogelijkheid die 
een kenmerk biedt tot verlaging van kosten of doordat het kenmerk een bijdrage levert aan 
begrip over het functioneren van de keten. In Bijlage 11 is het raamwerk opgenomen, hierbij 
is aangegeven welke kenmerken behandeld zijn. De subparagrafen zijn opgebouwd middels 
de indeling van het raamwerk: 

❖ Producteigenschappen, paragraaf 2.2.1. ❖ Bestelgedrag, paragraaf 2.2.2. 
❖ Eigenschappen keten, paragraaf 2.2.3. ❖ Vereiste leverprestaties, paragraaf 2.2.4. 
❖ Vraagpatronen, paragraaf 2.2.5. ❖ Kostenfactoren, paragraaf 2.2.6. 
❖ Overige issues, paragraaf 2.2.7. 

2.2.1. Producteigenschappen 

Als eerste wordt beschreven om welke soort producten dit onderzoek gericht is. Hechtdraden 
zijn vrij uniform verpakt in dozen, het merendeel in 12, 24 of 36 'steriele eenheden' per doos. 
In figuur 9 is de frequentie van verschillende verpakkingsgroottes weergegeven Een steriele 
eenheid is een steriele verpakking met daarin 1 of enkele hechtdraden. Als een steriele 
eenheid geopend is kan de inhoud alleen nog tijdens dezelfde behandeling gebruikt worden. 

VERTROUWELIJK 

figuur 9: histogram van aantallen in Nederland verkochte verpakkingen hechtmateriaal naar verpakkingsgrootte 
van oktober 2003 tot november 2004 
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2.2.2. Bestelgedrag 

Het beste/gedrag van de ziekenhuizen vormde een aanleiding voor deze opdracht. In deze subparagraaf worden 
de relevante kenmerken van dit beste/gedrag beschreven, daarbij wordt de herkomst van dit gedrag verder 

verduidelijkt. Een aantal keer wordt in dit rapport gebruik gemaakt van een type tabel zoals 

VERTROUWELIJK 

tabel 2. Deze tabellen geven per onderdeel van het distributieproces (J&J Medical, interne 
distributie en ziekenhuisafdelingen) de waardes aan van bepaalde variabelen. Deze variabelen 
zijn in het geval van J&J Medical toegerekend aan een ziekenhuis, in het geval van Interne 
distributie aan een stroom en in het geval van ziekenhuisafdelingen aan een bepaald type 
afdeling. Tussen de dik gedrukte lijnen staan de gegevens van één ziekenhuis. Data die niet 
achterhaald kon worden wordt aangegeven ' ?'. 

VERTROUWELIJK 

tabel 2 omzet1 en het aantal bestelde verpakkingen in 2003 afgelezen worden. Daarnaast is in 
het onderdeel Interne Distributie bij 'Beleverde afdelingen' aangegeven hoeveel afdelingen de 
verpakkingen met hechtmateriaal per type stroom aangeleverd krijgen. In het geval van 
'Aantal Ziekenhuisafdelingen' in het onderdeel Ziekenhuisafdelingen is weergegeven hoeveel 
afdelingen binnen de typering vallen. Het is duidelijk dat de grootste vraag van afdelingen 
komt die beschikken over OK's. Verder wordt hechtmateriaal voor deze afdelingen in het 
Ziekenhuis_! exclusief door de leverancierstroom aangeleverd ( Omzet) 

VERTROUWELIJK 

tabel 2: omzet van hechtdraden in de keten 

Het bestelde aantal artikelen per order staat in verband met de grootte van de afname van de 
betreffende afdeling. In figuur 11 zijn drie kenmerken weergegeven van de orders die gedaan 
worden door de ziekenhuizen in 2003. De kenmerken zijn aantal orders, aantal orderregels 
per order en het aantal verpakkingen per order. Het aantal orders geeft aan hoeveel orders per 
ziekenhuis uitgeleverd worden. Orderregels per order en verpakkingen per order geven aan uit 
hoeveel artikelen een order gemiddeld is opgebouwd. Duidelijk is dat in het geval van het 
Ziekenhuis_} het grootste gedeelte van de orders hun oorsprong vinden bij de vele kleine 
afdelingen die kleine bestellingen doen. In het Ziekenhuis_2 zijn er geen grote verschillen te 
ontdekken tussen het bestelgedrag welke door de aankoopstroom of door de magazijnstroom 
gegenereerd wordt. In het Ziekenhuis_ 1 is er wel verschil tussen bestelgedrag tussen de twee 
stromen; dit is echter te wijten aan het uniek aanleveren van hechtmateriaal middels een 
bepaalde stroom. Het OK complex en de OK afdelingen worden immers door de 
Leveranciersstroom aangeleverd (Order size). In Bijlage 12 worden de achterliggende 
getallen weergegeven. 

1 Omzet: gecumuleerde verkoopprijzen 
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VERTROUWELIJK 

(if!uur 10: kenmerken van bestellinf!en naar type afdelinf! 

De mate van clustering van bestellingen is een andere karakteristiek van het bestelgedrag. 
tabel 3 geeft het aantal dagen in 2003 waarop per ziekenhuis één of meerdere bestellingen 
binnenkomen bij J&J en de herkomst daarvan. Orderdagen I van verschillende typen Interne 
distributie en Ziekenhuisafdelingen kunnen overlappen omdat op één dag orders kunnen 
arriveren van meerdere Ziekenhuisafdelingen of typen Interne distributie. In het geval van de 
leveranciersstroom worden de orders het meest geclusterd. Dit is logisch aangezien een Sales 
rep in dit geval op één dag alle voorraden inventariseert die aangevuld worden middels de 
leveranciersstroom. De vraag in het geval de aankoopstroom van het Ziekenhuis_} is niet 
geclusterd. In het Ziekenhuis_2 is er een consolidatieperiode van een week. Dit zou betekenen 
dat er maximaal 52 orderdagen in een jaar zouden mogen zijn, er komen op 83 dagen orders 
binnen. In het Ziekenhuis_} worden orders niet geconsolideerd. (Order timing) 

J&J Medica! Ziekenhuis 1 (2003) Ziekenhuis 2 (2003) 
Aantal orderdagen Vertrouwelijk Vertrouwelijk 
Interne Distributie Leveranciers Aankoop Aankoopstroom Magazijnstroom 

Stroom Stroom 
Aantal orderdagen Vertrouwelijk Vertrouwelijk Vertrouwelijk Vertrouwelijk 
Ziekenhuisafdelingen OK complex OK Behandel- OK afdeling Behandelcentrum 

afdelingen centra 
Aantal orderdagen Vertrouwelijk Vertrouwelijk Vertrouwelijk Vertrouwelijk Vertrouwelijk 

tabel 3: aantal orderdagen per onderdeel van de keten 

2.2.3. Eigenschappen keten 

VERTROUWELIJK 

2.2.4. Vereiste leverprestaties 

Hierboven is ingegaan op de leverbetrouwbaarheid van J&J Medica! , een belangrijke 
eigenschap in de distributieketen. Het Ziekenhuis_} en het Ziekenhuis_ 2 beschikken echter 
beide niet over meetsystemen om leverprestaties van toeleveranciers te meten en zodoende 
houdt men dan ook geen normen aan. J&J Medical doet dan ook geen beloftes over 
bijvoorbeeld de levertijd en het direct kunnen uitleveren van orders. Eindgebruikers 
verwachten daarentegen een zeer hoge service graad. Artsen en specialisten verwachten dat 
een hechtdraad altijd op voorraad is. Ondanks het ontbreken van data heeft het OK personeel 
wel een perceptie van de leverprestatie van de verschillende leveranciers. J&J Medical wordt 
door hen gezien als één van de meest betrouwbare en best presterende leveranciers. 
(Customer expectations, Competitive practices) 

2.2.5. Vraagpatronen 

Uiteindelijk wordt de logistieke keten gestuurd door de vraag. Voor de vraag uit het OK 
Complex en de OK Afdelingen geldt dat er per artikelcode variabiliteit is. Er is variatie in de 

1 Orderdagen: dagen waarop een bestelling gedaan wordt. 
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tijd tussen twee orders en de bestelde hoeveelheid. Voor de behandelkamers is dit niet te 
achterhalen, omdat de orderdagen en vraaghoeveelheden niet exact te achterhalen zijn. De 
vraag uit het OK Complex en de OK afdelingen kent geen seizoensinvloed. Dit lijkt ook te 
gelden voor behandelkamers, er is echter gewerkt met geaggregeerde vraag in het geval van 
de behandelkamers. In Bijlage 14 en Bijlage 15 worden de bevindingen weergegeven. 
( Variability, Seasonality) 

2.2.6. Kostenfactoren 

Een logistieke kostenpost is voorraadkosten. In een ziekenhuis zijn er diverse locaties waar 
voorraden hechtmateriaal worden aangehouden. Daarbij is hechtmateriaal een vrij kostbaar 
product. Voorraden vormen op deze manier al snel een belangrijke kostenfactor. In tabel 4 
worden per voorraad in het ziekenhuis 2 variabelen gegeven. De eerste geeft het gemiddelde 
aantal weken voorraad aan per soort afdeling. De aantallen weken voorraad geven in dit geval 
een indicatie dat de voorraden vrij hoog zijn. In Bijlage 13 is de verantwoording voor tabel 4 
opgenomen. 

Ziekenhuis 1 (2003) Ziekenhuis 2 (2003) 
Interne Distributie Leveranciers Aankoop Aankoopstroom Magazijnstroom 
(centraal magazijn) Stroom Stroom 
Gem. voorraad (wkn) Vertrouwelijk Vertrouwelijk Vertrouwelijk Vertrouwelijk 
Gem. voorraad (€) Vertrouwelijk Vertrouwelijk Vertrouwelijk Vertrouwelijk 
Ziekenhuisafdelingen OK complex OK afdeling Behande l- OK afdeling Behandelcentrum 
(afdelingsmagazijn) centrum 
Gem. voorraad (wkn) Vertrouwelijk Vertrouwelijk Vertrouwelijk Vertrouwelijk Vertrouwelijk 
Gem. voorraad (€) Vertrouwelijk Vertrouwelijk Vertrouwelijk Vertrouwelijk Vertrouwelijk 
Ziekenhuisafdelingen OKcomplex OK afdeling Behandel- OK afdeling Behandelcentrum 
( werkvoorraad) centrum 
Gem. voorraad (wkn) Vertrouwelijk Vertrouwelijk Vertrouwelijk Vertrouwelijk Vertrouwelijk 
Gem. voorraad (€) Vertrouwelijk Vertrouwelijk Vertrouwelijk Vertrouwelijk Vertrouwelijk 

tabel 4: voorraad in de ziekenhuizen, uitgedrukt in geld en aantal weken voorraad 

In paragraaf 2.1.2 zijn de processen beschreven van de interne distributie. Uit deze paragraaf 
is op te maken dat er een groot aantal processtappen benodigd zijn om de producten 
uiteindelijk beschikbaar te krijgen voor een ziekenhuisafdeling. Voor de interne distributie in 
het ziekenhuis zijn afhankelijk van de stroom 6 tot 8 processtappen nodig en zijn 4 
verschillende afdelingen betrokken. Doordat deze processen een potentieel aan arbeid 
opslokken zijn deze ook als een kostenfactor aan te duiden. (Proceskosten) 

2.2. 7. Overige issues 

Alleen bij J&J Medical is veel informatie direct opvraagbaar uit het ERP systeem. In de 
ziekenhuizen moeten er aanvragen ingediend worden. Daarnaast is met name de kwaliteit van 
de informatie in het geval van het Ziekenhuis 2 erg slecht. (Timing and quality of 
information) 

VERTROUWELIJK 

figuur 11: Order up to levels in relatie met de voorraad in aantal weken. 
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2.3 CASESTUDY IN CONTEXT AFSTUDEERONDERZOEK 

In paragraaf 2.1 is een indeling gemaakt in afdelingen en interne distributie. Deze vormen een 
handvat voor J&J Medical om een keuze te maken in de concepten die zij een ziekenhuis gaan 
aanbieden. De gedefinieerde stromen zijn volgens accountmanagement figuratief voor de 
overige nederlandse ziekenhuizen waar Johnson & Johnson hechtmateriaal de aankoop- of 
magazijnstroom zullen volgen. De leveranciersstroom is een uitzonderlijke situatie voor J&J. 
In het Ziekenhuis_ 1 is deze manier van distribueren ooit in het verleden opgestart en nooit 
meer gewijzigd. 

Binnen ziekenhuisafdelingen kan duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen afdelingen 
waar de nadruk ligt op het uitvoeren van operaties enerzijds en behandelcentra anderzijds. De 
eerste groep vormen duidelijk de grootste klanten van J&J Medical. Concepten om logistiek 
te verbeteren zullen zich dan ook voornamelijk op het OK Complex of OK Behandelcentrum 
richten. Tenzij problemen een oorzaak hebben die buiten deze afdelingen liggen. 

De analyse van het functioneren van de distributieketen dient evenwel in een bredere context 
gezien te worden. Aanwijzingen voor kostenverhogende factoren kwamen in vrijwel ieder 
geval in beide ziekenhuizen voor en gezien de gelijke achtergronden in andere ziekenhuizen, 
de producten en de prestaties van J&J spelen de problemen daar ook een rol. Uit een 
interview met een rayon manager, blijkt dat logistieke beheersing in de meeste ziekenhuizen 
onderbelicht is, zeker in de ziekenhuisafdelingen. In hoofdstuk 3 worden de in deze paragraaf 
beschreven mogelijkheden tot kostenverlaging gegeneraliseerd. 
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3 DIAGNOSE EN DEFINITIEVE OPDRACHT 

In het vorige hoofdstuk zijn een aantal factoren beschreven die leiden tot hogere kosten in de 
distributieketen van J&J Medical en het ziekenhuis. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk 
worden de oorzaken en gevolgen hiervan verder uitgediept. Ten slotte wordt in de laatste 
paragraaf de definitieve opdracht geformuleerd. 

3.1 MOGELIJKHEDEN VOOR KOSTENVERLAGING 

Vele 
kleine 
orders 

Na
leveringen 

'Lange' 
bestelpro

cessen 

Hoge 
kosten per 

levering 

Hoge 
voorraden 

Hoge 
proces 
kosten 

Hoge 
voorraad 
kosten 

In figuur 14 is een oorzaak gevolg schema 
weergegeven van oorzaken die leiden tot verhoogde 
kosten in de distributieketen van hechtmateriaal , het 
is een schematische weergave van de oorzaken die 
in hoofdstuk 2 aan het licht gekomen zijn. In de 
komende subparagrafen zullen de achterliggende 
oorzaken worden toegelicht van de in figuur 14 dik 
omlijnde factoren. Zoals in figuur 14 is op te maken 
zijn er twee belangrijke kostenelementen, 
proceskosten en voorraadkosten. De proceskosten 
zijn de kosten die toe te rekenen zijn aan het 
distribueren van verpakkingen hechtmateriaal vanaf 
het DC van J&J tot en met de werkvoorraden. figuur 12: Oorzaak gevolg schema 

3.1.1. Vele kleine orders 

Hoge 
kosten in 
de keten 

Zoals in figuur 14 te zien is de eerste oorzaak van het hoge aantal leveringen de grote 
hoeveelheden kleine orders. Vanuit de casestudy kunnen twee oorzaken aangewezen worden 
voor een grote hoeveelheid orders. In het eerste geval doen vele kleine afdelingen los van 
elkaar bestellingen. Deze oorzaak zal vooral veel bijdragen aan de hoeveelheid orders als er 
vele behandelcentra zijn. In het andere geval doen grote afnemers veel orders. Dit is in dit 
geval te wijten aan het bestelsysteem van de betreffende afdeling. In vrijwel alle grotere 
afdelingen wordt om de 2 weken de voorraad geïnventariseerd. Aangezien de voorraad uit 
meerdere artikelen van J&J bestaat, betekent dit dat sowieso elke twee weken een order wordt 
gedaan. Indien de voorraadniveau' s te laag zijn afgesteld kunnen vaker kleine bestellingen 
nodig zijn om tussentijds voorraad bij te vullen. Beide oorzaken kunnen naast elkaar bestaan. 
Deze analyse is schematisch weergegeven in figuur 13 . 

Joost Huisman 

Bestelsysteem van 
de afdeling 

Vele kleine 
afnemers 

(Behandelcentra) 

Vele orders grote 
afnemer (OK 

complex/ afdeling / 
centraal magazijn) 

Vele kleine orders 

figuur 13:0orzaken vele kleine orders 

Aangepaste versie i.v.m. ve1t rou we lij khe id 16 



3.1.2. Naleveringen 

Naast het hoge aantal orders zijn naleveringen de tweede oorzaak voor het hoge aantal 
leveringen aan ziekenhuizen. Naleveringen worden veroorzaakt doordat productcodes niet op 
voorraad liggen in het DC in Amersfoort. De veiligheidsvoorraden en daarmee de kans op 
naleveringen hangen af van de ABC classificering van J&J. Deze classificering stuurt het 
niveau van veiligheidsvoorraad aan in het DC in Amersfoort. A staat voor een 
leveringsbetrouwbaarheid van orderregels van 98% voor A artikelen, B voor 97% en C voor 
95 . 

3.1.3. Carrying costs: hoge voorraden 

De hoge voorraden vormen het derde probleem dat is weergegeven in figuur 17. Er zijn twee 
hoofdoorzaken aan te wijzen voor de te hoge voorraden. Ten eerste is de hoeveelheid steriele 
eenheden binnen een verpakking vaak nogal hoog in vergelijking tot de jaarvraag van een 
ziekenhuisafdeling. Indien meerdere productcodes voor dezelfde formule gebruikt kunnen 
worden (substitutie) dan wordt dit probleem verder versterkt. De vraag per code neemt dan 
immers af. Omdat de verpakkingen in veel gevallen in zijn geheel naar de werkvoorraden 
worden geplaatst, is er ook sprake van een gemiddeld zeer hoge werkvoorraad. De tweede 
hoofdoorzaak ligt binnen de voorraadbeheersing van het afdelingsmagazijn. De normen 
binnen de voorraadbeheersing van het afdelingsmagazijn komen niet altijd overeen met de 
vraag. De logistieke parameters zijn dus niet optimaal ingesteld. 
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figuur J 4: Oorzaken hoge voorraden in afdelingsmagazijn 

3.1.4. 'Lange' beste/processen 

De laatste oorzaak die leidt tot hogere logistieke kosten is de lengte van de bestelprocessen. 
Het eerste dat opvalt is dat er nogal wat processtappen nodig zijn om een product uiteindelijk 
in het afdelingsmagazijn te krijgen. Dit geldt in een ziekenhuis voor alle stromen richting alle 
afdelingen. Kijken we wat preciezer dan zijn er een aantal problemen zichtbaar: 

❖ Er zijn vele overgangen van persoon naar persoon. Bij het bestellen en leveren van een 
verpakking van J&J aan een afdelingsmagazijn zijn ongeveer 16 personen betrokken. 
De overgangen leiden niet alleen tot buffers tussen opeenvolgende processtappen maar 
ook tot onduidelijkheid en fouten. 

❖ Ook vrij dure capaciteiten als OK personeel houden zich bezig met onderdelen van het 
logistieke proces. Het is de vraag of dit personeel zich wel bezig moet houden met de 
operationele logistiek. 
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❖ Gegevens worden meerdere malen gedigitaliseerd. Bestellingen worden ingevoerd in 
een systeem van het ziekenhuis, uitgeprint en weer ingevoerd bij J&J Medica!. J&J 
print automatisch de facturen uit, deze worden dan weer ingevoerd in het financiële 
systeem van het ziekenhuis. 

❖ Er zijn verschillende manieren van Interne distributie mogelijk, wat zijn de juiste 
afwegingen om een bepaalde route te volgen? 

3.2 DEFINITIEVE OPDRACHTFORMULERING 

In hoofdstuk 1.2 werd de volgende probleemstelling gedefinieerd: Zijn er mogelijkheden om 
de kosten te verlagen in de logistiek van J&J Medica! producten in ziekenhuizen? 

Door middel van de analyses in hoofdstuk 2 en 3.1 kan inderdaad geconcludeerd worden dat 
er mogelijkheden zijn om kosten te verlagen in de logistiek van J&J Medica} producten in 
ziekenhuizen. Om ontwerp af te bakenen en zodoende richting te geven, is uiteindelijk een 
selectie gemaakt uit de in vorige paragraaf genoemde oorzaken. Het verbeterontwerp is 
gericht op twee oorzaken. De keuze voor de hoge voorraden is gemaakt omdat de producten 
een vrij hoge waarde hebben. Het verlagen van voorraden kan daarom tot een significante 
verbetering leiden. Volgens Bertrand e.a [3] zijn personeelskosten echter de grootste 
kostenpost in de logistieke organisatie van een ziekenhuis. Daarom is er voor gekozen om het 
ontwerp ook te richten op het beter inrichten van de processen van de interne distributie zoals 
gedefinieerd in paragraaf 2.1.2. Zoals in 3.1.4 is weergegeven zijn hier zeker voordelen te 
behalen. 

Het probleem van de vele kleine orders wordt niet expliciet aangepakt in dit ontwerp. Indien 
een ziekenhuis vele verschillende kleine afdelingen heeft en daardoor veel kleine bestellingen 
plaatst, is de inrichting van het ziekenhuis de oorzaak. Hier is weinig aan te veranderen. Door 
een ontwerp voor een verbeterd voorraadbeheer zal het probleem - voor zover veroorzaakt 
door het voorraadbeheer van de grote afdelingen - echter worden verkleind. De andere 
oorzaak die niet wordt aangepakt zijn de naleveringen. Aangezien de oorzaak hiervoor bij J&J 
Medica! ligt, valt deze buiten de scope van dit onderzoek. 

Om de twee eerder genoemde oorzaken aan te pakken is er besloten om een raamwerk te 
ontwikkelen waarmee Johnson & Johnson Medica! advies kan geven aan ziekenhuizen over 
de distributie van hechtmateriaal. Een raamwerk is in dit geval een stappenplan waarmee de 
logistieke kosten en prestaties van de distributie en het voorraadbeheer van hechtmateriaal in 
kaart kunnen worden gebracht. Bovendien kunnen hiermee wijzigen in de distributie en het 
voorraadbeheer van ziekenhuizen doorgerekend worden. Daarnaast kunnen met behulp van 
dit raamwerk de voorraden optimaal beheerst worden. De definitieve opdrachtformulering 
luidt daarom als volgt: 

Ontwerp een raamwerk waarmee J&J een advies kan geven aan ziekenhuizen over: 
❖ voorraadbeheer van hechtmateriaal in het afdelingsmagazijn; 
❖ distributieprocessen van hechtmateriaal tot en met het afdelingsmagazijn. 

In het hoofdstuk 4 wordt het raamwerk in detail behandeld. In hoofdstuk 5 wordt het 
raamwerk getest. De hoofddoelstelling van dit raamwerk is: 
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Het verlagen van de logistieke kosten 
distributie en voorraadbeheersing 
af delingsmagazijn. 

in het ziekenhuis die betrekking hebben op 
van hechtmateriaal tot en met het 

Met logistieke kosten wordt in dit geval bedoeld de kosten voor het bestellen, fysiek 
distribueren, het afhandelen van betalingen en voorraadbeheer die allen veroorzaakt worden 
door het verbruik van hechtmateriaal van J&J Medica! in het afdelingsmagazijn. Het 
raamwerk zal betrekking hebben op de keten van J&J Medica! en de Interne Distributie van 
een ziekenhuis zoals aangeduid is in figuur 6. 

Het raamwerk moet aan de volgende ontwerpcriteria voldoen: 
1. De kosteneffecten van verbetervoorstellen volgend uit het voorgestelde raamwerk 

moeten voor een ziekenhuis meetbaar zijn. 
2. De kosteneffecten van een veranderde logistieke beheersing in het ziekenhuis volgend 

uit het raamwerk moeten voor J&J meetbaar zijn. 
3. Het toepassen van het raamwerk dient voor ziekenhuizen te leiden tot een verlaging 

van logistieke kosten, zoals eerder gedefinieerd. 
4. Het raamwerk dient voor meerdere ziekenhuizen toepasbaar te zijn: hoge 

generaliseerbaarheid is wenselijk. 
5. Het raamwerk moet binnen een kort tijdbestek implementeerbaar zijn en beperkte 

inspanning vereisen van betrokken personen bij J&J. 
6. Potentiële investeringen voor zowel het ziekenhuis als voor J&J moeten geëvalueerd 

kunnen worden. 

Bij de opdrachtformulering horen de onderstaande onderzoeksvragen. Achter elke vraag is de 
overeenkomstige paragraaf genoemd waarin het antwoord wordt gegeven op de vraag. 

1. Uit welke elementen bestaat het raamwerk? ( 4.1) 
2. Hoe kunnen de processen in het ziekenhuis gemodelleerd worden met behulp van een 

mathematisch model? (4.2) 
3. Hoe kan het model aangepast worden zodat het toepasbaar wordt voor meerdere 

logistieke situaties? (4.3) 
4. Welke verbeteringen zijn er mogelijk in de uitgangssituatie van het standaardmodel? 

(4.4) 
5. Hoe kunnen investeringen gerechtvaardigd worden indien deze nodig zijn om 

verbetervoorstellen door te voeren? (4.5) 
6. Hoe robuust zijn de uitkomsten van het raamwerk? (5.4) 
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4 RAAMWERK 

Het in dit hoofdstuk beschreven raamwerk is het ontwerp van deze afstudeerscriptie. Hiermee 
kan de distributie en voorraadbeheersing van een ziekenhuis of een aantal afdelingen binnen 
een ziekenhuis verbeterd worden. Het is hierbij mogelijk om verschillen in kosten en 
prestaties te kwanitificeren. 

4.1 ELEMENTEN VAN HET RAAMWERK 

De eerste van de onderzoeksvragen (zie paragraaf 3.2) wordt in deze paragraaf beantwoord: 
hieronder zijn de elementen beschreven van het raamwerk. Deze elementen zijn terug te 
vinden in de schematische weergave in figuur 15, per element is het overeenkomstige 
paragraafnummer terug te vinden. De eerste elementen die in de komende paragrafen worden 
beschreven zijn de uitgangspositie en de aannames die geformuleerd zijn. Deze geven het 
spectrum waarbinnen het model geldig is. Daarna wordt de benodigde input beschreven, 
waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen specifiek voor het ziekenhuis benodigde input en 
input die algemeen gebruikt kan worden voor meerdere ziekenhuizen. Hierna wordt het 
standaardmodel beschreven waarmee de logistieke prestaties doorgerekend kunnen worden, 
eigenlijk de ruggengraat van het raamwerk. Vervolgens wordt de output die door het model 
gegenereerd beschreven. In de volgende paragraaf 4.3 . wordt dan uitgelegd hoe veranderingen 
kunnen worden doorgevoerd in het standaardmodel. Van deze mogelijkheden wordt gebruik 
gemaakt bij het doorrekenen van verbetervoorstellen. In paragraaf 4.4. worden een aantal 
verbetervoorstellen beschreven die in vergelijking met het standaardmodel tot lagere kosten 
kunnen leiden. Indien verbetervoorstellen investeringen met zich meebrengen dan moeten 
deze te rechtvaardigen zijn. In paragraaf 4.5. worden modellen opgesteld waarmee 
investeringen voor zowel J&J als het ziekenhuis geëvalueerd kunnen worden. 

Uitgangspositie 4.2.1 . & Aannames 4.2.2. 

Algemene input 4.2.3. 

Specifieke Input 4.2.3. 

Standaardmodel 
Mathematische formulering 4.2.4. 

Verbetervoorstellen 4.4. 

Mogelijke aanpassingen Standaardmodel 
4.3. 

figuur 15: Schematische weergave van het raamwerk 

4.2 STANDAARDMODEL 

Rechtvaardigen 
investeringen 

4.5. 

Output 
4.2.5. 

In deze paragraaf wordt het standaard model beschreven waarmee de kosten en de prestatie 
van de distributie van hechtmateriaal doorgerekend kunnen worden. Er wordt dus antwoord 
gegeven op de tweede onderzoeksvraag: 'Hoe kunnen de processen in het ziekenhuis 
gemodelleerd worden met behulp van een mathematisch model?' Hiermee wordt de tweede 
onderzoeksvraag beantwoord. 
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4.2.1. Uitgangspositie 

In Van Goor e.a. [13] wordt het vakgebied van 
distributielogistiek als volgt gedefinieerd: De 
besturing en beheersing van de goederenstromen 
gereed product, vanaf het einde van het 
productieproces tot en met de uiteindelijke afnemer. 
De auteurs geven een integraal concept van 
distributielogistiek, in figuur 19 is dit concept 
schematisch weergegeven. Dit concept wordt in deze 
paragraaf gebruikt als raamwerk om de 
eigenschappen van het model te formuleren. Elk 
onderdeel van het door Van Goor e.a. [ 13] ontworpen 
concept zal in deze paragraaf worden toegelicht, m 
het licht van het te ontwerpen standaardmodel. 

1. Doelstelling 
De resultaten worden geëvalueerd over de 
tijdshorizon van één jaar. Dit is een geschikte periode 

1. Doelstelling: Verlaging kosten, bij gelijkblijvende service 

2. Keuze en inrichting 
grondvorm 

3. Keuze 
besturingssysteem 

4. Keuze 
informatiesysteem 

5. Keuze organisatie 

6. Prestatieindicatoren distributielogistiek 

aangezien budgetten in een ziekenhuis ook figuur /6: Integraal concept distributielogistiek 
toegewezen worden over een jaar. De resultaten 
worden ingedeeld in kosten en in service. De logistieke kosten worden gedefinieerd als 
uitleverkosten plus de voorraadkosten. De uitleverkosten zijn de kosten van het doorlopen van 
de complete uitlevercyclus bij J&J en het ziekenhuis tot en met het afdelingsmagazijn, 
inclusief de afhandeling van de rekening. Indien er veranderingen worden doorgevoerd is een 
'win-win' situatie gewenst, waarbij zowel het ziekenhuis als Johnson & Johnson kosten 
kunnen verlagen. Er kunnen echter twee afwijkingen plaatsvinden: de kosten van het 
ziekenhuis zijn hoger of de kosten van J&J zijn hoger in de nieuwe situatie. In de eerste 
situatie zal J&J een deel van de kosten die zij besparen naar het ziekenhuis alloceren. In het 
tweede geval zal J&J een hogere prijs bedingen voor haar producten. 

Het serviceniveau van een product in een afdelingsmagazijn vormt een randvoorwaarde 
waarbinnen gezocht mag worden naar minimale kosten. Dit is noodzakelijk aangezien het 
afdelingsmagazijn het laatste voorraadstation is dat concreet beheerst wordt. Dit betekent dat 
dit magazijn cruciaal is binnen de beheersing: de voorraad in dit magazijn bepaalt of het 
hechtmateriaal wel of niet beschikbaar is voor de medisch specialist. De vraag naar 
hechtmateriaal is in dit station stochastisch. Er is een kans op een ongewoon hoge vraag, 
waardoor de voorraad niet toereikend. Is er aan de andere kant juist zeer weinig vraag, dan 
houdt men meer voorraad dan nodig is. In Silver e.a. [10] worden 4 methodes genoemd om de 
twee genoemde risico' s te kunnen balanceren. Hierbinnen is gekozen voor de fill-rate als 
service maat. De fill-rate van een product is de kans dat een product uit voorraad uitgeleverd 
kan worden. Een argument ten opzichte van een methode gebaseerd op het minimaliseren van 
kosten is dat de servicegraad op een simpele wijze bijgestuurd kan worden als de service niet 
toereikend blijkt. 

2. Keuze en inrichting grondvorm 
Het model gaat uit van de twee soorten distributiestromen die volgens accountmanagement 
gemeengoed zijn in ziekenhuizen, de aankoopstroom en de magazijnstroom. Artikelen 
worden of direct geleverd vanaf J&J Medica! aan de bestellende afdeling, of de afdelingen 
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bestellen bij het centrale magazijn en het centrale magazijn besteld bij J&J. Deze vormen 
kunnen in een ziekenhuis beide gebruikt worden voor de distributie van hechtmateriaal. De 
leveranciersstroom is geen serieuze optie voor J&J, aangezien een verkoper naar een 
ziekenhuis moet reizen, waardoor het vrij inefficiënt is. Daarnaast is deze optie ook door 
ziekenhuizen ook niet gewenst omdat zij op deze manier informatie verliezen over hun 
bestedingen aangezien de bestelinformatie niet opgenomen wordt in de inkoopsystemen. 

De mogelijkheid om het hechtmateriaal in het centrale magazijn te plaatsen lijkt vooraf al een 
dure optie, artikelen in een magazijn plaatsten betekent immers extra handling, welke niet kan 
opwegen tegen de levertijd ( en dus voorraadkosten) die bespaard worden. Om dit echter 
inzichtelijk te maken voor de ziekenhuizen wordt de optie om artikelen ook in het centrale 
magazijn te plaatsen ook ingebouwd in het ontwerp. In figuur 17 wordt deze situatie grafisch 
weergegeven. Bijzonder aan het figuur is dat er een schakeling is opgenomen. Deze 
schakeling beeldt uit dat producten of wel of niet in het magazijn worden opgenomen. 
Variabele Fc stuurt de schakeling aan. In deze grondvorm zijn er 3 echelons. Twee daarvan 
bevinden zich in het ziekenhuis. Het eerste echelon is het afdelingsmagazijn op de afdeling. 
Het tweede voorraadpunt is het centrale magazijn in het ziekenhuis, in dit magazijn kan 
hechtmateriaal op voorraad gelegd worden. Het derde echelon is de voorraad in het DC van 
J&J Medica!. Het functioneren van dit voorraadpunt wordt als gegeven aangenomen. 

J&J Ziekenhuis 

Centraal magazijn 

figuur 17: grondvorm 

3. Keuze besturingssysteem 
In het centrale magazijn is een informatiesysteem aanwezig die de continue beheersing van 
voorraad mogelijk maakt. Het systeem is te definiëren als een (R,s,Q) systeem. Als een 
voorraadniveau op of onder s verpakkingen komt wordt er aan het eind van consolidatie 
periode R een bestelling ter grootte van Q geplaatst. Het informatiesysteem legt de keuze 
voor dit besturingssysteem vast. In de praktijk wordt in het OK complex en in alle OK 
behandelkamers een (R,S) systeem aangetroffen, zie Silver e.a. [ 1 O]. In het (R,S) systeem 
wordt een bestelling geplaatst ter grootte van S minus het voorraadlevel op het moment van 
inventarisatie. In paragraaf 4.3.2. wordt beschreven hoe deze besturing aangepast kan worden. 

4 & 5. Keuze informatiesysteem en keuze organisatie 
In deze elementen zullen wijzigingen doorgevoerd worden, dit zijn maatregelen die kosten 
kunnen verlagen, deze worden geformuleerd in paragraaf 4.4. Tijdens het ontwerp van het 
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model zal de situatie worden aangehouden zoals in het kostenmodel wordt beschreven in 
Bijlage 16. 

6. Prestatieindicatoren distributielogistiek 
Er zijn twee soorten prestatieindicatoren van belang. Enerzijds de logistieke kosten en 
anderzijds de prestatie van de voorraadbeheersing in het afdelingsmagazijn. De laatste 
prestatie wordt gemeten met behulp van de fill-rate. Dit is de kans dat een verpakking wel of 
niet wordt aangetroffen in het afdelingsmagazijn. 

4.2.2. Aannames 

In paragraaf 4.2.1. is de uitgangssituatie beschreven van het standaardmodel. Een model is 
een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid en kan daarom slechts ontwikkeld 
worden onder bepaalde aannames. In deze paragraaf wordt puntsgewijs ingegaan op de 
aannames die gedaan zijn om het standaardmodel te ontwikkelen. 

1. Er wordt verondersteld dat het bestelgedrag van een ziekenhuis geen effect heeft op de 
voorraad van J&J Medical. Eén enkel ziekenhuis doet immers maar een klein gedeelte 
van het totaal aan bestellingen. De effecten in de voorraad van J&J door veranderd 
bestelgedrag van één ziekenhuis zullen klein zijn. De voorraadkosten van J&J worden 
als constant verondersteld en daarom niet meegenomen in het model. 

2. Verminderde directe arbeidstijd leidt daadwerkelijk tot een overeenkomstige 
vermindering van FTE' s I en daarmee tot een besparing van de personeelskosten 
binnen de organisatie. 

3. Er wordt gerekend met marginale kosten, de kosten van het distribueren van één order 
of één orderregel meer, Zimmerman [16]. Een stijging of daling van de kosten bij een 
unit meer of minder worden constant verondersteld. 

4. De werklast binnen het proces is afhankelijk van de orderregel of de order. Het aantal 
verpakkingen binnen een orderregel heeft hier geen invloed op. Interviews van 
medewerkers die de processen uitvoeren geven aan dat de bestelkosten haast niet 
variëren met geleverde aantal verpakkingen, maar met geleverde aantal orders en 
orderregels. 

5. De vraag naar productcodes vanuit een ziekenhuisafdeling is Poisson verdeeld. In 
Bijlage 20 wordt weergegeven dat dit een redelijke benadering is. 

6. De dagelijkse vraag afkomstig uit één of meer (R,S) systemen wordt verondersteld 
binomiaal verdeeld te zijn. Dit is een benadering van deze vraag: de werkelijke vraag 
uit verschillende (R,S) systemen is meer geclusterd dan deze benadering. In de 
werkelijkheid zullen de prestaties van het centrale magazijn slechter zijn doordat het 
bestelpatroon grilliger is vanwege de clustering van de vraag aan het einde van 
periode R. Afdelingen bestellen elke periode R. Er wordt verondersteld dat afdelingen 
de bestelmomenten bij bestellingen bij het centraal magazijn niet synchroniseren. 
Synchronisatie leidt immers tot hogere voorraadkosten van het centrale magazijn, er 
komt dan immers in één keer in periode R een hoge vraag binnen, waaraan ineens 
voldaan moet worden, deze wordt dan weer bijgevuld en na levertijd L ligt er tot R 
100 % op voorraad (tot aan de uitlevering van de bestelling van de volgende R. 

7. De kosten van voorraad houden zijn direct gerelateerd aan de waarde van de 
producten. 

1 FTE: Full time equivalent 
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8. Een verpakking hechtmateriaal weegt 200 gram. 
9. De bestelde verpakkingen in een jaar zijn gelijkmatig verspreid over het aantal 

orderdagen 

4.2.3. Input 

VERTROUWELIJK 

4.2.4. Modelformulering standaardmodel 

VERTROUWELIJK 

4.2.5. Output 

VERTROUWELIJK 

4.3 MODIFICATIE STANDAARDMODEL 

In de vorige paragraaf is het standaardmodel opgesteld om kosten toe te rekenen aan de 
logistiek van een ziekenhuis. Omdat het model in meerdere situaties toepasbaar moet zijn, 
wordt in deze paragraaf beschreven hoe wijzigingen in de voorraadbeheersing kunnen worden 
doorgevoerd in het model. Dit wordt gedaan ter beantwoording van de derde onderzoeksvraag 
zoals gesteld in paragraaf 3 .2: 'Hoe kan het model aangepast worden zodat het toepasbaar 
wordt voor meerdere logistieke situaties?' Deze aanpassingen kunnen ook worden gebruikt 
om mogelijke verbeteringen door te rekenen in de logistiek. De mogelijke aanpassingen zijn 
onderverdeeld in vier gebieden. De eerste aanpassing heeft betrekking op de plaats van 
voorraad houden. In de paragraaf daarna wordt beschreven hoe wijzigingen in de beheersing 
in het model doorgevoerd kunnen worden. Vervolgens wordt in de volgende paragraaf 
beschreven hoe de voorraadnormen geoptimaliseerd kunnen worden. Tenslotte wordt 
beschreven hoe de processen aangepast kunnen worden. 

4.3.1. Plaats van voorraad 

4.3.2. Voorraadbeheersing in het afdelingsmagazijn 

4.3.3. Voorraadnormen optimaliseren 

4.3.4. Processen aanpassen 

4.4 LOGISTIEKE VERBETERVOORSTELLEN 

Op basis van de vorige paragraaf kunnen wijzigingen aangebracht worden in het 
standaardmodel. Door toepassing van de concepten in deze paragraaf kan het standaardmodel 
aangepast worden. Hierdoor is het mogelijk de effecten van verbetervoorstellen door te 
rekenen. Binnen het standaardmodel zijn mogelijkheden geïdentificeerd die kunnen leiden tot 
verbeteringen in de logistiek van een ziekenhuis. Hiermee wordt de vierde onderzoeksvraag 
beantwoord (zie paragraaf 3.2). In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op het verbeteren van 
het bestelproces. Door het aanpassen van het bestelproces verandert soms ook het 
voorraadbeheer. Vervolgens wordt ingegaan op verbeteringen in de afhandeling van een 
fysieke levering. In de laatste subparagraaf wordt aandacht besteed aan het doorvoeren van 
veranderingen in de organisatie die de processtappen uitvoert. Ieder verbetervoorstel is 
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aangeduid met een letter, hiermee wordt later terugverwezen naar een bepaald voorstel. In 
Bijlage 24 zijn de gevolgen van deze verbeteringen voor het model beschreven. 

4.4.1. Verbeteringen in het beste/proces 

VERTROUWELIJK 

4.4.2. Verbeteringen in de aj7tandeling van een levering 

VERTROUWELIJK 

4.4.3. Verbeteringen in de organisatie 

VERTROUWELIJK 

4.5 TOETSEN INVESTERINGEN 

In de voorgaande paragraaf zijn verbetervoorstellen gedefinieerd. Aangezien J&J Medical de 
verbeteringen gaat aanbieden zijn er voor J&J Medical twee vraagstukken: moet J&J de 
verbetering überhaupt aanbieden en indien een verbetering aangeboden wordt: wanneer moet 
een verbetervoorstel aangeboden worden. Het eerste vraagstuk is een strategisch vraagstuk 
voor J&J Medical. Het tweede vraagstuk is een tactisch vraagstuk, welke in relatie gezien 
moet worden met een bepaald ziekenhuis. Voor beide is een model ontwikkeld. Er wordt dus 
een antwoord geformuleerd op de 5e onderzoeksvraag: ' Hoe kunnen investeringen 
gerechtvaardigd worden indien deze nodig zijn om verbetervoorstellen door te voeren? ' 

4.5.1. Strategische investeringen 

VERTROUWELIJK 

4.5.2. Tactische investeringen 

VERTROUWELIJK 

4.5.3. Investeringen versus verbetervoorstellen 

VERTROUWELIJK 
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5 TESTCASE 

Nadat het raamwerk volledig gedefinieerd is, wordt een test uitgewerkt voor een praktijkcase. 
In figuur 18 is de opbouw van deze test schematisch weergegeven. In de eerste paragraaf 
wordt het (standaard)model ingevuld naar de huidige beheersing. Alle benodigde 
inputvariabelen komen hierbij uit de praktijk. De uitkomsten uit dit model geven de huidige 
kosten en prestaties weer. Vervolgens worden de voorraadnormen geoptimaliseerd in de 
huidige situatie. Dit is het referentiemodel voor verdere wijzigingen in de distributie van het 
hechtmateriaal die aan bod komen in de derde paragraaf. Een zij stap in deze paragraaf is een 
onderzoek naar de effecten van voorraad houden in het centrale magazijn, als extra 
mogelijkheid binnen het huidige systeem. Tenslotte worden dan de resultaten van het 
doorrekenen van de verbetervoorstellen beschreven. Vervolgens wordt in paragraaf 5.3 het 
investeringsmodel getest. Het mathematische model wordt in de paragraaf daarna 
onderworpen aan enkele gevoeligheidsanalyses. 

5.1 Huidige beheersing 

Standaardmodel 

figuur 18: opzet testcase 

5.2 Tests verbetervoorstellen 

Optimalisatie 
voorraadnormen 
Referentiemodel) 

Voorraad in centraal 
magazijn 

5.1 HUIDIGE BEHEERSING 

Veranderingen in 
proces 

Aanpassingen 
voorraadbeheersing 

5.3 Test 
investeringsmodel 

5.4. Gevoeligheids
analyses 

In dit hoofdstuk wordt het raamwerk uitgewerkt voor 5 afdelingen van het Ziekenhuis_ 1. 
Enerzijds geeft dit een beeld hoe het model ingevuld en gewijzigd kan worden voor een 
praktijkcase. Anderzijds wordt een beeld gegeven van de resultaten van het doorvoeren van 
wijzigingen in het Ziekenhuis_! waardoor een idee verkregen wordt van de ordegrootte van 
financiële verbeteringen die mogelijk zijn. In VERTROUWELIJK 
tabel 5 zijn de kenmerken van de afdelingen weergegeven. Van deze afdelingen is alle 
benodigde data verzameld. Binnen deze test is er gekozen voor één OK complex, twee OK 
afdelingen en twee Behandelcentra. Op deze manier kan er een idee worden gevormd van 
grootte van de verlagingen die mogelijk zijn per type afdeling. 

VERTROUWELIJK 

tabel 5: kengetallen vraag 2003 per af deling 

Voor het doorrekenen van de huidige beheersing zijn de benodigde inputvariabelen verzameld en doorgerekend 

In VERTROUWELIJK 

tabel 6 zijn de uitkomsten opgenomen van de huidige beheersing. De kosten zijn opgedeeld 
naar de opdeling in paragraaf 4.2.5. In dit ziekenhuis wordt geen hechtmateriaal in het 
centrale magazijn gehouden, vandaar dat de uitkomsten voor het centrale magazijn blanco 
zijn. In VERTROUWELIJK 
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figuur 19 is de verdeling van de fill-rate opgenomen bij de huidige instelling van de 
voorraadnormen, niet alle codes halen een goede fill-rate. De afkorting CM staat voor 
Centraal Magazijn en T &I staat voor transport en inslag. 

VERTROUWELIJK 

tabel 6: Uitkomsten huidige beheersing 

5.2 TESTS VERBETERVOORSTELLEN 

In deze paragraaf worden de effecten van de verbetervoorstellen op de kosten berekend. 
Verder wordt aangetoond dat voorraden in het centrale magazijn in dit geval tot hogere kosten 
leiden. 

5.2.1. Referentiemodel 

De kosten dalen indien er betere order-up-normen ingesteld worden, zie Bijlage 28. In deze paragraaf wordt 
echter ook bestelperiode R geoptimaliseerd. Hierbij wordt voor de overige situatie niets gewijzigd. De (R,S) 

normen worden geoptimaliseerd middels de manier die in 4.2. 3 beschreven is. Bij het zoeken naar een optimum 
zijn slechts 4 mogelijke periodes voor Ra ingesteld: 7, 14, 21 en 28 dagen. Langere periodes zouden de 

flexibiliteit uit het beste/proces halen. In VERTROUWELIJK 

tabel 7 zijn de kosten weergegeven bij optimale instellingen. 

VERTROUWELIJK 

tabel 7: 0ptimalisatie voorraadnormen 

Er wordt een minimale fill-rate gekozen op zodanige wijze dat de totale fill-rate die over de 
afdelingsmagazijnen behaald wordt overeenkomt met de fill-rate in de oude situatie. Om per 
code en per afdeling een goede prestatie te kunnen bieden wordt een waarde van 95% als 
minimale fill-rate ingesteld. Aangezien de voorraadnormen discreet zijn, wordt er vrijwel 
altijd een hogere fill-rate behaald dan de minimale fill-rate. In 

VERTROUWELIJK 

figuur 19 is de fill-rate weergegeven voor het model van de huidige situatie en het referentie 
model. Binnen het referentiemodel is de prestatie van de voorraad op de afdeling 
evenwichtiger verdeeld. 

VERTROUWELIJK 

figuur 19: Verdeling fill-rate 

5.2.2. Wijzigen plaats van voorraad 

Met behulp van het model zijn er verschillende experimenten uitgevoerd waarbij verpakkingen in het centrale 
magazijn werden opgeslagen. Voor het centrale magazijn zijn 2 verschillende reviewperiodes gebruikt J dag en 
7 dagen. Daarnaast zijn verschillende groepen product codes geselecteerd naar de frequentie waarin een code 

door verschillende afdelingen gebruikt wordt. In VERTROUWELIJK 

tabel 8 zijn de uitkomsten weergegeven. 

VERTROUWELIJK 

tabel 8: Kosten en effecten voorraadbeheer afdelingsmagazijn bij voorraadhouden in het centrale magazijn 
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5.2.3. Tests verbetervoorstellen 

De resultaten van het doorrekenen van de verbetervoorstel/en worden in deze paragraaf weergegeven. Op deze 
manier kan een idee verkregen worden over de effecten van de verbetervoorstel/en die in hoofdstuk 4.4. 

geformuleerd zijn. In VERTROUWELIJK 

tabel 9 worden de totale logistieke weergegeven zoals deze met behulp van het model zijn 
doorgerekend. Hierbij wordt voor elke code minimaal een fill-rate van 95% in het 
afdelingsmagazijn behaald. In Bijlage 29 zijn de details van deze tests opgenomen. 

VERTROUWELIJK 

tabel 9: Resultaten bij verschillende verbetervoorstel/en 

5.3 TEST INVESTERINGSMODEL 

In deze paragraaf wordt middels een hypothetisch scenario de werking van het 
investeringsmodel getest. Er wordt een uitwerking gegeven van het bepalen van de netto 
present value voor een strategische investering. In dit voorbeeld wordt uitgegaan van 
verbetervoorstel C, het plaatsten van een stand-alone scanner van J&J in een 
afdelingsmagazijn van een ziekenhuisafdeling. 

In dit scenario wordt de begroting gemaakt dat in 2 academische ziekenhuizen met ieder 1 OK 
complex en 3 OK afdelingen (zoals in het Ziekenhuis_l) een barcode scanner wordt 
ingevoerd. Daarnaast wordt de scanner in 18 andere ziekenhuizen ingevoerd, waarbij 6 
ziekenhuizen over 2 OK afdelingen beschikken en 12 ziekenhuizen over 1 OK afdeling. In 
totaal zijn er dus 2 OK complexen en 30 OK afdelingen waar de scanner wordt ingevoerd. 
Aangezien de winst in de behandelkamers erg klein is (zie Bijlage 30), worden hier geen 
scanners geïmplementeerd. 

De uitkomsten uit het testmodel - beschreven in paragraaf 5.2.3 - worden geëxtrapoleerd om 
het investeringsmodel in te kunnen vullen. Deze extrapolatie is beschreven in Bijlage 30. 
Door middel van deze berekeningen kunnen de jaarlijkse besparingen voor de ziekenhuizen 
(F,z) en de verlaagde of verhoogde kosten voor J&J Medical (LIC,J over meerdere jaren 
berekend worden. Ook wordt de geaggregeerde verkoopprijs (Stz) geëxtrapoleerd. 

Verder wordt er van uitgegaan dat de horizon van de technologie 5 jaar is (N=5), na 5 jaar 
wordt de technologie vervangen en heeft de technologie geen waarde meer. De initiële 
investeringen bedragen € XXXXX (Io ), de hypothetische begroting is ook uitgewerkt in 
Bijlage 30. De belastingen worden gesteld op 30%, (bt voor elke t). 

Nu blijft slechts variabele g over, het percentage dat van de besparing voor een ziekenhuis 
omgezet kan worden in een hogere prijs door besparingen in het ziekenhuizen ten gevolge van 
de investering. De NPV is voor verschillende waardes uitgerekend en in onderstaande grafiek 
geplaatst. In dezelfde grafiek is het effect op de verkoopprijs weergegeven. 

VERTROUWELIJK 

figuur 20: Verband g en N P V en prijsopslag 
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5.4 GEVOELIGHEIDSANALYSES MATHEMATISCH MODEL 

Nadat in de paragraaf 5.2 het model voor diverse verbetervoorstellen getest is, wordt in deze 
paragraaf het gedrag bestudeerd van enkele belangrijke elementen van het model. In deze 
paragraaf worden variabelen getest van het mathematische model die een rol spelen in de 
besturing van de logistieke keten met het (R,S) beheersing. In paragraaf 3.2 werd de volgende 
onderzoeksvraag gesteld: 'Hoe robuust zijn de uitkomsten van het raamwerk?' De analyse in 
deze paragraaf geeft een beeld van het functioneren van het model en wordt de robuustheid 
van de uitkomsten aangetoond. Met robuustheid wordt bedoeld dat het mathematische model 
geldige resultaten geeft voor een brede inputrange. In figuur 21 is het effect van de 
reviewperiode weergegeven, duidelijk is dat indien de voorraad vaker dan ongeveer 1 keer in 
de week geïnventariseerd wordt, de kosten uit de hand lopen. Indien R groter is dan één week 
heeft de reviewperiode een betrekkelijk kleine invloed op de totale kosten. Bij het bepalen van 
deze grafiek is overigens steeds het optimale order-up-to level S bepaald en is een minimale 
fill-rate van 95% ingesteld. 

VERTROUWELIJK 

figuur 21: Effecten reviewperiode op totale kosten 

In figuur 28 zijn twee grafieken opgenomen. De linkse grafiek toont het effect op het order
up-to-level S van de review periode Ren de vraag naar een bepaalde code. De waardes zijn 
berekend bij een minimaal te behalen fill-rate van 95%. In deze grafiek wordt duidelijk dat 
het order-up-to level steeds ongevoeliger wordt voor verschillen in de vraag, naarmate de 
reviewperiode kleiner wordt. Een waarde voor S is bij een kleinere reviewperiode geldig voor 
een grotere vraagrange. De boodschap van dit figuur is dat als de vraag minder goed 
voorspelbaar is er gekozen kan worden voor een een kleinere reviewperiode. In de rechtse 
grafiek van 28 worden de effecten van de instelling van een minimale fill-rate weergegeven. 
De blauwe lijn geeft de ingestelde behaalde fill-rate weer in relatie tot de behaalde gewogen 
fill-rate. De groene lijn geeft de totale kosten weer bij een minimale fill-rate. Duidelijk is dat 
de kosten steeds verder toenemen indien er een hogere betrouwbaarheid behaald dient te 
worden. Daarbij wordt er een hogere fill-rate behaald dan de minimale fill-rate, dit effect 
wordt kleiner als de minimale fill-rate hoger wordt. 

VERTROUWELIJK 

figuur 22: Voorraadnorm Sin een (R,S) systeem en de effecten van een mininalejillrate 

In figuur 23 zijn 3 grafieken weergegeven. In de bovenste grafiek worden de effecten van een 
veranderende vraag en een veranderende levertijd weergegeven. Hierbij zijn de 
inputvariabelen van het standaardmodel gevarieerd met behulp van een indexwaarde. Bij een 
index van bijvoorbeeld 70, is alle jaarvraag (Dca) vermenigvuldigd met 0,7. Hetzelfde geldt 
voor de waardes van de levertijd (Lx). Voor deze grafiek zijn de voorraadnormen ingesteld 
voor de standaard vraag en de standaard levertijd. Deze voorraadnormen zijn daarna constant 
gehouden om te kijken wat het effect op de servicegraad is als de waardes af blijken te wijken 
van de echte waardes in een systeem. Zoals verwacht nemen de servicelevels af als de vraag 
groter is dan ingesteld, tot aan een vraagtoename van 20% wordt het minimale serviceniveau 
(95%) behaald als gewogen fill-rate. De levertijd is bij de basisindex 4 dagen, het 
serviceniveau is redelijk ongevoelig voor een grotere levertijd. Met behulp van de onderste 
grafieken zijn de effecten van twee soorten inputvariabelen die direct in verband staan met de 
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totale kosten. De personeelskosten zijn ook weer gewijzigd met behulp van een index. Voor 
de onderste grafiek is de carrying charge aangepast. Het wijzigen van deze componenten heeft 
een lineair effect op de totale kosten. Zoals verwacht neemt bij toenemende personeelskosten 
de reviewperiode toe en bij een toenemende carrying charge de reviewperiode af. 

VERTROUWELIJK 

figuur 23: Gevoeligheidsanalyses m.b.t. vraag / levertijd / personeelskosten / carrying charge 

Uit de voorgaande grafieken blijkt dat het mathematische model over een brede inputrange 
geldige uitkomsten geeft en dat de gebruiker daarmee niet voor verassingen komt te staan bij 
gebruik van het model. Daarbij veranderen de uitkomsten geleidelijk. Hiermee worden de 
tests afgesloten en wordt er in het volgende hoofdstuk kort ingegaan op de implementatie van 
het raamwerk ingegaan. 
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6 IMPLEMENTATIE 

In dit hoofdstuk wordt kort de implementatie besproken van het raamwerk. Eerst wordt 
aangegeven wie er binnen de organisatie van J&J gebruik zal maken van het raamwerk. 
Daarna wordt beschreven op welke manier het raamwerk toegepast kan worden binnen de 
contractcyclus van J&J Medica!. 

J&J Medica! sluit met ziekenhuizen langlopende contracten af voor het hechtmateriaal. Van 
een jaar tot enkele jaren wordt met het ziekenhuis een contract bepaald met bepaalde 
voorwaarden. Binnen dit contract kunnen het ziekenhuis en J&J afspreken dat J&J advies zal 
geven over de logistiek van het door J&J te leveren hechtmateriaal en dat de uitkomsten 
hiervan in geld uitgedrukt zullen worden. Als het contract is opgesteld kan de cyclus 
doorlopen worden zoals deze is weergegeven in figuur 24. De eerste stap nadat het contract is 
opgesteld is het doorrekenen van de logistieke verbetervoorstellen. 

Het eerste deel vereist meer inzicht in de werking van het raamwerk en wordt uitgevoerd door 
accountmanagement in combinatie met een vertegenwoordiger van de logistieke afdeling van 
J&J Medica!. In deze stap kan met een ziekenhuis samen het raamwerk doorlopen worden en 
kunnen verschillende verbetervoorstellen getest worden voor een ziekenhuis. Het model is 
geïmplementeerd in Microsoft ® Excel en is in staat om vraaginformatie per adres bij J&J 
Medica! van de SQL-server bij J&J af te halen, in Bijlage 31 is een ' screenshot' van de 
implementatie afgebeeld. Het uiteindelijke model inclusief verbetervoorstellen - zoals deze 
door de accountmanager en de vertegenwoordiger van de logistieke afdeling is samengesteld 
- dient opgeslagen te worden. Daarna hoeft slechts de vraaginformatie ingevoerd te worden 
om de voorraadnormen te optimaliseren. Na het kiezen van een bepaald verbetervoorstel kan 
de voorraadbeheersing geoptimaliseerd worden. 

---------< Voorraadbeheersing - --- ----------------, Upgrading 

Voorraadbeheersing 
Contractcyclus 

Standaardisatie 

Verbetervoorstellen 
Voorraadbeheersing 

Contract Logistieke advies >------------ Voorraadbeheersing 1---------~ 

figuur 24: Contractcyclus J&J Medica/ en het ziekenhuis 

Indien de vraag veranderd moet de voorraadbeheersing aangepast worden. De vraag kan 
veranderen door veranderende behoeftes van het ziekenhuis of door zogenaamde upgradings
traj ecten waarbij J&J Medica) nieuwe en verbeterde hechtcodes introduceert en daarna de 
verouderde codes uit het assortiment verwijdert door middel van een standaardisatie project. 
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7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 

Tijdens de voorgaande hoofdstukken zijn de onderzoeksvragen beantwoord. Nu worden op 
basis van de gedane bevindingen conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan aan J&J 
Medical. Daarnaast wordt er kort ingegaan op enkele beperkingen van het rapport en het 
raamwerk. 

7.1 CONCLUSIES 

In paragraaf 3.2. zijn de ontwerpcriteria opgesteld waaraan het ontwerp zou moeten voldoen. 
Deze zullen kort worden nagelopen in het licht van het ontwerp. 

De kosteneffecten van verbetervoorstellen kunnen door middel van het model uitgerekend 
worden. Hierbij wordt de output van het model van de huidige beheersing tegenover een 
verbetervoorstel geplaatst. Middels deze methode zijn ook de effecten van verbetervoorstellen 
voor zowel het ziekenhuis als J&J meetbaar geworden. Het ontwerp voldoet dus aan 
ontwerpcriteria 1 en 2. Aangezien er binnen het raamwerk rekening gehouden wordt met een 
veranderende situatie kan het raamwerk voor meerdere ziekenhuizen toepasbaar zijn. Het 
ontwerp is dus generaliseerbaar, waarmee aan het vierde ontwerpcriteria wordt voldaan. Het 
derde ontwerpcriterium vereist dat het toepassen van het raamwerk voor een ziekenhuis leidt 
tot een kostenverlaging. Het toepassen van het raamwerk leidt binnen de testcase inderdaad 
tot een besparing op cashflow indien: 

❖ de tijdsbesparing van personeel in ziekenhuizen omgezet kan worden in cashflow, 
door enerzijds meer geld vrij te maken voor productie of anderzijds door te besparen 
op personeelskosten. 

❖ de voorraadnormen corresponderen niet met de vraag. De voorraad kan verlaagd 
worden door de voorraad niveaus effectiever in te stellen, zie Bijlage 28. 

Het raamwerk IS geïmplementeerd m Microsoft® Excel, de bediening IS zo 
gebruiksvriendelijk mogelijk gemaakt. Het berekenen van de kosten van een huidige 
beheersing kan echter wat meer werk opleveren, aangezien voor deze berekening per code de 
voorraadnormen van de huidige voorraadbeheersing verzameld en ingevoerd moeten worden. 
Door het volgen van de instructies kan er echter in korte tijd een advies gegeven worden, 
hiermee is zo goed mogelijk proberen te voldoen aan het vijfde ontwerpcriterium, namelijk 
aan een lage werklast en implementeerbaarheid in een korte tijd. 

Potentiële investeringen kunnen middels het investeringsmodel in hoofdstuk 4.5 geëvalueerd 
worden. Voor een tactische investering van het ziekenhuis is hier gekozen voor een simpele 
terugverdientijd berekening. Voor J&J is gekozen voor een betere maar gecompliceerdere 
evaluatie middels de netto present value methode. Hiermee is voldaan aan de het laatste 
ontwerpcri teri urn. 

Eindconclusie 
Aan de opdrachtformulering van dit rapport is voldaan. Er is een raamwerk ontworpen die 
voldoet aan de ontwerpspecificaties. Daarnaast is dit raamwerk getest met behulp van een 
representatieve ziekenhuissituatie. Tijdens de testcase is bewezen dat aan de hoofddoelstelling 
voldaan wordt.: 'Het verlagen van de logistieke kosten in het ziekenhuis die betrekking 
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hebben op distributie en voorraadbeheersing van hechtmateriaal tot en met het 
afdelingsmagazijn.' 

7.2 BEPERKINGEN 

Hoewel er getracht is om zo goed mogelijk aan de ontwerpspecificatie te voldoen, kent het 
ontwerp enkele beperkingen: 

❖ Hoewel in paragraaf 4.3 een groot aantal manieren zijn beschreven om het model aan 
te passen, zullen er in de praktijk situaties optreden die wijzigingen vereisen die nog 
niet beschreven zijn. 

❖ De verbetervoorstellen waarvoor J&J een strategisch investering moet doen kunnen 
niet uitgevoerd worden zonder verder onderzoek. Hierbij is een marktverkenning voor 
de technologieën en een onderzoek naar het aantal ziekenhuizen die met een dergelijke 
technologie willen werken noodzakelijk. Dit geldt voor verbetervoorstellen C, E en 
deels A (zie paragraaf 4.4). 

❖ De geoptimaliseerde voorraadnormen voor het centrale magazijn, zijn niet toepasbaar 
aangezien de verdeling van de vraag niet goed fit op de aangenomen (binomiale) 
verdeling. De uitkomsten worden slechts gebruikt om een benadering te geven van de 
extra kosten van het gebruik van het centrale magazijn als voorraadpunt. 

❖ De geoptimaliseerde voorraadnormen voor het afdelingsmagazijn, zijn een goed 
startpunt voor het juist instellen van de voorraden. Hierbij moet er echter altijd input 
gegeven worden van een expert op de ziekenhuisafdeling. Deze kan met behulp van 
interne informatie de vraagdata of de voorraadnormen aanpassen. 

❖ Er is binnen het model geen rekening gehouden met de besparingen die behaald 
worden buiten J&J producten. Verbetervoorstel B (het koppelen van een barcode 
scanner aan het ziekenhuis informatie systeem) zal bijvoorbeeld ook voordelig zijn 
voor producten buiten J&J. Daarmee wordt ook de business case voor voorstel B 
aantrekkelijker voor een ziekenhuis. 

7.3 AANBEVELINGEN 

Aanbevelingen met betrekking tot het ontwerp 
❖ Uitkomsten uit het raamwerk moeten per ziekenhuis opgeslagen worden. Uiteindelijk 

kunnen met behulp van deze gegevens benchmarks plaats vinden. 
❖ Aangezien het advies specifiek voor J&J producten geldt, is het potentieel aan 

kostenverlaging laag in het perspectief van een ziekenhuisbudget. Het doorvoeren van 
het raamwerk leidt echter bij ziekenhuispersoneel tot het inzicht over het bestaan van 
logistieke kosten en tot het inzicht dat er methoden zijn om deze kosten te verlagen. 
Dit is een grote kracht van het uitvoeren van het raamwerk, dit aspect moet benadrukt 
worden tijdens contractbesprekingen. Zowel in het Ziekenhuis_! als het Ziekenhuis_ 2 
zijn projecten gestart om logistieke kosten te verlagen. In het Ziekenhuis_! is zelfs een 
andere afstudeerder van de TU/e gestart met een project om de voorraadkosten te 
verlagen. 
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Aanbevelingen met betrekking tot de analyse en verder onderzoek 
❖ Buiten Nederland blijken bij andere J&J vestigingen diverse initiatieven ontplooid te 

zijn of te worden in het verbeteren van de logistiek in ziekenhuizen. De nadruk lijkt te 
liggen op bestelprocessen. Er zou een onderzoek moeten komen naar de initiatieven 
die hier ontwikkeld zijn. 
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AFKORTINGEN 

lt\fkorting Betekenis 
BU Business Unit 
BUM Business Unit Manager 
EDI IElectronic Data Interchange 
[ERP Enterprise Resource Planning 
J&J Johnson & Johnson 
OK Operatiekamer 
Ziekenhuis 1 Ziekenhuis 1 
Klin OK Klinische OK 
KlinOK2 KlinOK2 
OKDB OK Dagbehandeling 
S-E-H Spoed Eisende Hulp 
VK Verloskunde 
T&I Transport & Inslag 
CM Centraal Magazijn 
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Bijlage 1 Ons Credo 

Wij geloven dat wij in de eerste plaats verantwoordelijk zijn jegens de artsen, 
verpleegkundigen en patiënten, jegens de moeders en vaders en jegens alle anderen die onze 
producten en diensten gebruiken. Alles wat wij doen om aan hun behoeften tegemoet te 
komen, moet van hoge kwaliteit zijn. Wij moeten er voortdurend naar streven onze kosten te 
verminderen om redelijke prijzen te kunnen handhaven. Orders moeten snel en feilloos 
worden uitgevoerd. Onze leveranciers en distributeurs moeten de gelegenheid hebben een 
redelijke winst te maken. 

Wij zijn verantwoordelijk jegens onze medewerkers, de mannen en vrouwen die over de hele 
wereld bij ons werken. Iedereen moet als individu worden behandeld. Wij moeten ze in hun 
waarde laten en hun verdiensten erkennen. Zij moeten in hun werk een gevoel van zekerheid 
hebben. De honorering moet goed en passend zijn en de arbeidsomstandigheden moeten 
hygiënisch, ordelijk en veilig zijn. 

Wij moeten onze werknemers in de gelegenheid stellen te voldoen aan hun 
gezinsverantwoordelijkheden. Medewerkers moeten zich vrij voelen om suggesties en 
klachten kenbaar te maken. Er moeten gelijke kansen zijn op werk, ontwikkeling en promotie 
voor iedereen die daarvoor in aanmerking komt. Wij moeten bekwame managers aanstellen, 
die rechtvaardig en ethisch dienen te handelen. 

Wij zijn verantwoordelijk jegens de gemeenschappen waarin wij leven en werken, en jegens 
de hele wereldgemeenschap. Wij moeten goede leden van deze gemeenschap zijn, 
welzijnsprojecten ondersteunen en ons rechtmatig deel aan belastingen betalen. 
Wij moeten vooruitgang stimuleren in de maatschappij , de gezondheidszorg en het 
onderwijs. Wij moeten de eigendommen die wij mogen gebruiken, in goede staat houden en 
het milieu met zijn natuurlijke rijkdommen beschermen. 

Tot slot zijn wij verantwoordelijk jegens onze aandeelhouders. Het bedrijf moet een gezonde 
winst maken. Wij moeten experimenteren met nieuwe ideeën, aan onderzoek blijven doen, 
vernieuwende programma's ontwikkelen en de gevolgen van onze vergissingen dragen. Wij 
moeten investeren in nieuwe apparatuur en bedrijfsmiddelen en nieuwe producten en diensten 
lanceren. Er moeten reserves worden opgebouwd voor ongunstige tijden. Als wij zo handelen, 
zullen onze aandeelhouders een eerlijk rendement realiseren. 

Bijlage 2 Actieve markten van Johnson & Johnson per segment 

Consumers: De consumententak levert producten voor huid en haar verzorgmg, 
gezondheidsbescherming, wondverzorging, mondverzorging, baby verzorging en non
prescriptie medicijnen. 

Farmaceutica!: Het segment Farmaceutisch levert producten voor anticonceptie, psychiatrie, 
mentale ziekten en aandoeningen in het zenuwsysteem, gastroenterology, oncology, 
immuumtherapie, cardiovasculaire ziekten, dermatologie, pijn management, allergieën, 
antifungals, antihistamines; anti-infectiva en antiparasitaire medicijnen, en van biotechnologie 
af geleide producten. 
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Medische Apparatuur en Diagnostiek: Medische Apparatuur en Diagnostiek produceert 
verschillende productlijnen. Men levert onder andere chirurgische implantaten, instrumenten, 
naalden en hechtingen, bloed glucose monitoring systemen, wond hechtingsystemen, 
endoscopische instrumenten, orthopedische producten voor gewricht reparatie en vervanging 
en voor de correctie van afwijkingen in de ruggegraat, contactlenzen, klinische chemische 
systemen, medische apparatuur inclusief cardiovasculaire monitoring, aderaftakkingen, 
aderen en galblaas stents, diagnostiek gebruikt in de behandelkamers van artsen en laboratoria 
voor identificatie van ziekten zoals hepatitis C. 

Bijlage 3 Organogram 

In figuur 25 wordt het organogram weergeven van J&J Medica! Benelux. Deze opdracht is 
uitgevoerd onder de begeleiding van de Supply Chain manager Benelux, welke rapporteert 
aan de Finance Director Benelux. Met behulp van de omkadering wordt het management team 
weergegeven. 

VERTROUWELIJK 

figuur 2 5: Organogram J&J Medica! Benelux 

Bijlage 4 Een nieuw financieringssysteem in de zorg: DBC's 

Per 1 juli 2004 vindt een grote verandering in de Nederlandse ziekenhuizen plaats. De 
overheid en brancheorganisaties (de Orde van Medisch Specialisten, de NVZ vereniging van 
ziekenhuizen, de Vereniging Academische Ziekenhuizen en Zorgverzekeraars Nederland) 
hebben namelijk een bestuurlijk akkoord gesloten om per 1 juli 2004 een nieuw bekostigings
en honoreringssysteem in te voeren voor ziekenhuizen en medisch specialisten. Dit systeem is 
gebaseerd op de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). 

Het DBC-systeem vervangt het huidige stelsel van formulegerichte budgettering van 
ziekenhuizen en de lumpsum-financiering van medisch specialisten. De brancheorganisaties 
en het ministerie van VWS I zien de invoering van de DBC-systematiek als een belangrijk 
instrument in de overgang naar een meer vraaggestuurd stelsel voor de gezondheidszorg. 
Daarbij zijn de zorgverzekeraars voor hun verzekerden aanspreekbaar voor het contracteren 
van voldoende goede zorg. De onderhandelingen tussen zorgverzekeraars, ziekenhuizen en 
medisch specialisten over volume, prijs en kwaliteit, worden gefaciliteerd door een stelsel van 
producten die medisch herkenbaar en kostenhomogeen zijn. Het nieuwe DBC-systeem, dat de 
zorgvraag van de patiënt centraal stelt, vormt hiertoe het vehikel. (www.dbczorg.nl) 

De productieafspraken tussen zorgverzekeraars aan de ene kant en ziekenhuizen en medisch 
specialisten aan de andere kant worden gebaseerd op DBC's. Bij het vergoeden van de kosten 
van het ziekenhuis en het honoreren van medisch specialisten op basis van DBC's staat de 
vraag van de patiënten centraal. Ziekenhuizen, medisch specialisten en zorgverzekeraars 
kunnen in onderling overleg het aanbod aan zorg beter afstemmen op de vraag. Behalve een 
beter systeem van bekostiging, moet de DBC-systematiek ook leiden tot efficiëntere 
ziekenhuiszorg. Aangezien er met DBC's meer transparantie in het zorgproces ontstaat, is de 

1 Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 
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verwachting dat er niet alleen een grotere kostenbewustzijn bij alle betrokkenen ontstaat, maar 
ook dat de planning van het zorgproces wordt verbeterd. Ziekenhuizen zullen dus ook meer 
gaan sturen op het minimaliseren van kosten. 

Bijlage 5 Kostendruk in de zorg 

Hieronder worden een aantal punten genoemd uit het rapport 'Effecten van de financiële 
toestand in algemene ziekenhuizen op de kwaliteit van zorg niet te meten ' Dit rapport is in 
december 2003 door de in Inspectie van Gezondheidszorg als een rapport aan de Minister 
voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitgebracht. De punten geven inzicht in de niet 
florissante financiële situatie van Nederlandse ziekenhuizen. 

❖ Ziekenhuizen hadden in de periode 1999 tot 2001 gemiddeld een klein positief 
exploitatiesaldo (200.000 euro). In 2002 veranderde dat in een klein negatief resultaat 
(-87 000 euro). In verhouding tot het totale budget was dit een verandering van 4-6 
promille. 

❖ 30% van de jaarrekeningen eindigt met een tekort. In 2002 is dat (tot 1 december) 
60%. 

❖ Over de 4-jaars-periode daalde de gemiddelde RAK (Reserve Aanvaardbare Kosten) 
van 2,6 naar 2,2%. 

❖ De problemen zijn niet homogeen verdeeld over de ziekenhuizen. Er is een groep van 
ziekenhuizen die significant vaker dan de andere ziekenhuizen een tekort laat zien. Er 
lijkt geen relatie met regio, grootte of type ziekenhuis. Andere relaties zijn op basis 
van dit onderzoek niet te bepalen. 

❖ Ziekenhuizen die meerjarige tekorten melden, hebben een lager gemiddeld 
exploitatieresultaat. 

❖ Productiekosten van ziekenhuizen stijgen veel sneller dan inflatie. 
❖ Nettokosten per patiënteenheid stijgen onafhankelijk van meldingen van tekorten of 

schade aan kwaliteit van zorg. 
❖ De stijging van de kosten wordt met name veroorzaakt door een sterke stijging van de 

personeelskosten. 

Hieronder staan een aantal punten uit de Zorgnota 2004, deze punten maken ook duidelijk dat 
de druk om efficiënter te werken groter wordt: 

❖ De Begroting 2004 van de Minister van VWS voor uitgave gezondheidszorg 
beschouwt hij als plafond. Voor 2003 is dat €40.5 miljard; voor 2004 wordt het €41.2 
miljard. Daarom zijn een aantal bezuinigingen ( ombuigingen) en pakket 
veranderingen ter waarde van 2.3 miljard meegedeeld. 

❖ Ziekenhuizen hebben in april een 0,8% efficiëntie korting gekregen en moeten nu nog 
1 miljard bezuinigen. 

❖ Het DBC systematiek wordt voortgezet. 

Bijlage 6 Analyse van het bestelgedrag van 31 Nederlandse ziekenhuizen 

Voor 31 ziekenhuizen is het bestelgedrag kwantitatief onderzocht, ongeveer 1 /3 van de 
Nederlandse markt. Het bestelgedrag is achterhaald door analyses van J&J Medica! zelf. Zij 
worden gebruikt om de leverprestatie naar ziekenhuizen toe en het bestelgedrag van 
ziekenhuizen zelf inzichtelijk te maken. Binnen J&J Medical worden deze analyses 
aangeduid met ' Customer Performance Indicatoren' (CPI) . Deze CPI's zijn niet beschikbaar 
voor elk ziekenhuis, omdat het veel tijd kost om een dergelijk overzicht per ziekenhuis te 
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maken. Er is uitgegaan van de al beschikbare gegevens. Per ziekenhuis zijn de gegevens 
gebruikt van het laatste complete jaar in die analyse, dit is 2002 of 2003 . Het gemiddelde 
bestelgedrag is gevat in 3 kengetallen, zie figuur 26. Het eerste kengetal is het aantal regels 
per order. Dit kengetal geeft aan uit hoeveel regels de orders gemiddeld zijn samengesteld. In 
elke regel wordt één bepaalde artikelcode besteld. Hoe groter het aantal regels op een order 
hoe groter het aantal verschillende producten dat in één keer uitgeleverd kan worden. Het 
gemiddelde aantal units in een order geeft aan hoe veel artikelen per order gemiddeld worden 
uitgeleverd. Hoe groter het aantal units per order hoe groter het aantal producten dat in één 
keer uitgeleverd kan worden. Het laatste kengetal geeft aan hoeveel orders gemiddeld per 
week door het ziekenhuis gedaan worden. De conclusie die uit figuur 26 getrokken kan 
worden is dat een relatief grote groep van ongeveer 20 ziekenhuizen per order gemiddeld 
relatief weinig regels en units bestellen en gemiddeld vele keren per week een order doen 
(meer dan 5 orders per week). 

VERTROUWELIJK 

figuur 26:kengetallen van het beste/gedrag 

Bijlage 7 Verantwoording keuze Material Management 

In Bertrand e.a. [2] wordt logistiek gedefinieerd als de aanvoer en afvoer van al dan niet 
fysieke materialen en capaciteitsbronnen ten behoeve van een transformatieproces. Verder 
stellen de auteurs dat het vakgebied van logistieke beheersing traditioneel wordt ingedeeld in 
twee gebieden: 

❖ Productiebeheersing: de beheersing van beschikbaarheid en inzet van 
capaciteitsbronnen. 

❖ Material management: de beheersing van goederenstromen. 

Deze gebieden werden traditioneel los van elkaar behandeld. Tegenwoordig wordt onderkend 
dat beschikbaarheid en inzet van materialen niet los mag worden gezien van de 
beschikbaarheid en inzet van de capaciteitsbronnen (en vice versa) Bertrand [2]. In figuur 27 
zijn de plaats van deze gebieden verder uitgewerkt in de context van een ziekenhuis. 

extern 
intern 

Produoticbchccrsing (Patifntcrutroombc1turing) 

OndcrstcW'lcndc processen 

figuur 27: de logistieke formules in een ziekenhuis 

Logistieke beheersing in een ziekenhuis zou dus het meeste gebaat zijn bij een integrale 
beschouwing. Voor een leverancier die vooral contacten heeft met snijdend specialisten en 

Joost Huisman Aangepaste versie i.v.m. vertTOuwe lijkhe id 40 



met personeel van de OK's is dat niet haalbaar: ten eerste heeft men geen gegevens die 
noodzakelijk bij het ontwerpen van integrale beheerssystemen, ten tweede heeft men weinig 
ingangen bij besturende organen, ten derde heeft men binnen J&J geen competenties in 
consultancy-achtige werkzaamheden en ten slotte zijn ziekenhuizen geen eenduidige 
organisaties waardoor de implementatie van algemene adviezen zeer veel voeten in de aarde 
zal hebben. 

Voor J&J is het wel haalbaar om een advies te geven op het gebied van Material 
Management. Men beschikt over de vraag per ziekenhuis, men beschikt over de 
leverprestaties van producten, productinformatie en men heeft ingangen in de organisatie bij 
gebruikers van de goederen en bij de beheerders van de goederenstroom. De conclusie luidt 
dus het logistieke advies zich richt op material management. Deze service zal zich dan richten 
op J&J producten, omdat hier essentiële informatie voor beschikbaar is. Dit neemt niet weg 
dat de productiebeheersing als input zou kunnen dienen voor het Material Management, de 
productiebeheersing zelf zal echter als een gegeven beschouwd moeten worden. 

Bijlage 8 Onderbouwing aanpak onderzoek middels case study 

Dit onderzoek naar mogelijke manieren om kosten te besparen is zowel kwalitatief als 
kwantitatief van aard. In de gekozen werkwijze is het kwalitatieve aspect leidend. Het 
kwalitatieve aspect wordt in dit onderzoek vervuld door het doen van een 'case study', zie 
Wester [3]. 

Er is voor een case study gekozen omdat deze vorm van onderzoek sterk is in het verkrijgen 
van diepte informatie uit processen: 'A case study allows for a processual, contextual and 
generally longitudinal analysis of the various actions and meanings which take place and 
which are constructed in organizations. The open-ended nature of much data- gathering also 
allows for processes to be examined in considerable depth. This contrasts to survey 
methodology where although associations may be found between variables it is harder to 
lease out what processes !ie behind the correlations. ' Hartley [5]. 

Een case study is meer een onderzoeksstrategie dan een methode. Hierbinnen kunnen 
verschillende methoden gebruikt worden, zowel kwantitatieve als kwalitatieve Hartley [ 4]. 
Zoals eerder gezegd kies ik hierbinnen voor beide. Mijn kwalitatieve onderzoek bestaat uit het 
afnemen van interviews, deze zijn gericht op het doorgronden van de processen en 
achtergronden hiervan. De kwantitatieve analyses hebben betrekking op het functioneren van 
de processen. 

Een zwakheid van een 'single casestudy' is volgens Hartley [5] dat het uiteenrafelen van wat 
uniek is in een organisatie, naar wat is gebruikelijk is in andere organisaties, moeilijk is. Op 
deze manier loopt de generaliseerbaarheid van een onderzoek gevaar. Zij stelt dan ook om 
onderzoek te versterken met een tweede case. Ik kies er daarom voor om in 2 ziekenhuizen 
een diepgaande studie te doen naar de logistieke problemen die daar spelen. Resultaten 
moeten nuttig zijn voor meerdere ziekenhuizen, dan alleen de cases. Binnen de casestudy 
wordt één productgroep van J&J gekozen, het onderzoek wordt hiermee compact gehouden 
en uitvoerbaar in de tijd die beschikbaar is. In de volgende subparagraaf leg ik uit waarom ik 
juist voor de ziekenhuizen kies en de betreffende productgroep. 
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Bijlage 9 Classificatie ziekenhuizen volgens Bertrand [3] 

----------- Academische Grote Middelgrote Kleine 
Ziekenhuizen Ziekenhuizen Ziekenhuizen Ziekenhuizen 

Bedden >750 >500 300-500 <300 
Opnamen 19.500 17.000 10.000 5.800 
Verpleegdagen 250.000 200.000 113.000 60.000 
Bezettingspercentage 85,3 81 ,9 72,9 73 ,9 
Gemiddelde 12,8 11 ,8 11 ,3 10,3 
verpleegduur ( dagen) 
Poliklinische 250.000 211.000 136.000 81.000 
consulten 
Personeel 2800 1380 700 430 
Totaal budget (f) 272.000.000 137.000.000 70.000.000 39.000.000 

tabel 10: Classificatie ziekenhuizen 

De 2 geselecteerde ziekenhuizen zijn 2 uitersten in deze classificering. Het Ziekenhuis_ 2 in 
Almere is met 295 bedden en met 64.922 verpleegdagen in 2003 in de typering een klein 
ziekenhuis. Het Ziekenhuis_ l (Ziekenhuis_}) is duidelijk een academisch ziekenhuis, met 
1042 bedden en 243.491 verpleegdagen in 2002. 

Bijlage 10 Importantie hechtdraden Ziekenhuis_! en Ziekenhuis_2 

In deze bijlage wordt er per ziekenhuis een ABC classificatie uitgevoerd van productgroepen 
die J&J Medical aan het Ziekenhuis_2 en Ziekenhuis_! levert. De ABC analyse wordt 
uitgevoerd op de standaard manier in financiële omzet en op basis van aantal geleverde 
verpakkingen. Hechtdraden zijn onder de Engelse benaming ' Sutures' terug te vinden. 
Hechtdraden blijken in iedere analyse een belangrijk onderdeel te vormen van de leveringen 
van J&J Medical aan de ziekenhuizen. 

VERTROUWELIJK 

Bijlage 11 Raamwerk Inventory Planning Decision Variables 

De in paragraaf 2.2 behandelde kenmerken zijn in tabel 11 onderstreept. Elke rubriek in het 
raamwerk vormt een aparte subparagraaf van paragraaf 2.2. In elke rubriek wordt het 
functioneren van de distributieprocessen op een andere wijze belicht. Niet alle gegevens uit de 
interviews en uit de data-analyses waren direct in het raamwerk in te passen. Daarom zijn een 
aantal beslissingsvariabelen toegevoegd. Deze toevoegingen zijn aangeduid met een ' * ' . Er is 
geen onderzoek gedaan naar de behandelkamers in het Ziekenhuis_2, vanwege gebrek aan 
data. De informatie in deze analyse is uit diverse bronnen afkomstig. De meeste informatie is 
afkomstig uit het ERP systeem van J&J. Deze informatie is aangevuld met data uit de 
ziekenhuizen zelf en interviews met werknemers van de ziekenhuizen. 
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Producteigenschappen, paragraaf 2.2. I. 
(Nature of the product) 

❖ Verpakking* 
❖ Consumable 
❖ Perishable 
❖ Recoverable/repairable 
❖ Assortiment* 

Eigenschappen keten, paragraaf 2.2.3. 
(Supply Situation) 

❖ Lead times 
❖ Reliability 
❖ Flexibility 
❖ Ability to expedite 
❖ Minimum orders 
❖ Discounts (volume, freight) 
❖ A vailability 
❖ Production versus non-production 
❖ Stockout (pipeline versus customer) 

Vraagpatronen, paragraaf2.2. 5. 
(Demand patterns) 

❖ Variability 
❖ Seasonality 
❖ Extent of deals and promotions 
❖ Ability to forecast 
❖ Any dependent demand 
❖ Substition? 

Overige issues, paragraaf 2.2. 7. 
(Other Issues) 

❖ ABC issues 
❖ Timing and quality of information 
❖ Number of stocking locations 
❖ Who bears the cost of inventory 

Bestelgedrag , paragraaf2 .2 .2. 
(Customer Ordering Characteristics) 

❖ Omzet* 
❖ Order timing 
❖ Order size 
❖ Advanced information for large orders 
❖ Extent of open or standing orders 
❖ Delay in order processing 

Vereiste leverprestaties, paragraaf2.2.4. 
(Service Requirements) 

❖ Customer expectations 
❖ Competitive practices 
❖ Customer promise time required 
❖ Order completeness required 
❖ Ability to influence and control customers 
❖ Special requirements for large customers 

Kostenfactoren, paragraaf2.2.6. 
(Cost Factors) 

❖ Carrying costs 
❖ Proceskostren 
❖ Expediting 
❖ Space 
❖ Write-offs, Spoilage, etc. 

tabel 11: raamwerk lnventory Planning Decision Variables 

Bijlage 12 Getallen ordergrootte 

VERTROUWELIJK 

tabel 12: kengetallen van orders in de keten 

Bijlage 13 Verantwoording tabel 4 

In deze bijlage wordt de verantwoording gegeven van de gegevens in tabel 4. De voorraadhoogtes die bepaald 
zijn met behulp van een steekproef zijn in VERTROUWELIJK 

tabel 13 aangeduid met een gele kleur. Indien de gemiddelde voorraadhoogtes berekend zijn, zijn zij gemarkeerd 
met de kleur oranje. De ratio 's in VERTROUWELIJK 

tabel 13 geven aan hoeveel productcodes met vraagdata van J&J Medical gematched kunnen. 
Na de tabel worden de berekeningen weergegeven indien de gemiddelde voorraadhoogtes 
berekend zijn. 

VERTROUWELIJK 

tabel 13: Verantwoording voorraadkosten. 
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Indien de voorraadhoogtes berekend zijn, zijn bestellijsten en de kosten van de voorraad 
berekend door middel van approximaties in Silver e.a. [10]. In de afdelingsmagazijnen van 
het OK Complex en OK afdelingen en daarnaast bij Verloskunde en Spoedeisende hulp in het 
Ziekenhuis_l werden (R,S) policies gebruikt. Hier werden om de twee of vier weken voor 
verloskunde de voorraden aangevuld tot niveau S. In Silver e.a. [ 1 O] wordt de volgende 
benadering gegeven voor de gemiddelde fysieke voorraad (E(OH)) per code binnen dit 
systeem: 

E(OH)';::;',s-x.11+L +DR 12 

x,1+L = D*(R+L) 

Waarbij Sper code het eerder beschreven niveau is waartoe men aanvult. x. 11+L is per code de 

verwacht vraag gedurende reviewperiode R en Levertijd L. D is de vraag per code en R is de 
tussenliggende periode tussen het inventariseren van voorraden. Na interviews met OK 
personeel werd voor L is 3 dagen genomen. 

In het centrale magazijn van het Ziekenhuis_2 werd een (R,s,Q) systeem gebruikt. Om de 
week werd een code slechts aangevuld met hoeveelheid Q indien de bestelhoeveelheid in de 
afgelopen periode onder s daalde. Silver e.a. [ 1 O] geven de volgende benadering voor de 
gemiddelde voorraad binnen een (s,Q) systeem. Voor een benadering van een (R,s,Q) systeem 
is de levertijd aangepast. 

E(OH) ';::;', Q/2+(s-x,J 

x11+L = D* L 

L ';::;', R / 2 + Lmagazijn 

Door per code per magazijn de E(OH) uit te rekenen en te vermenigvuldigen met de waarde 
van die code is de waarde van de voorraad bepaald. Deze waardes zijn per magazijn 
gesommeerd en daarna c,ver de typen afdelingen per ziekenhuis gemiddeld. Voor Lmagazijn is 2 
dagen genomen .. 

Bijlage 14 Vraagvariatie 

VERTROUWELIJK 

Bijlage 15 Seizoensinvloeden op de vraag 

VERTROUWELIJK 

Bijlage 16 Proceskosten standaard aankoop- en magazijnstroom 

VERTROUWELIJK 

Bijlage 17 Levertijden standaard aankoop- en magazijnstroom 

VERTROUWELIJK 
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Bijlage 18 Fill-rate en gemiddelde backordertijd J&J 

VERTROUWELIJK 

Bijlage 19 VaststelleIJ1 van carrying charge 

VERTROUWELIJK 

Bijlage 20 Vraagverd,eling vraag OK's 

VERTROUWELIJK 

Bijlage 21 Transportkosten 

VERTROUWELIJK 

Bijlage 22 Input test model - huidige situatie 

VERTROUWELIJK 

Bijlage 23 (R,s,Q) optimaliseren 

VERTROUWELIJK 

Bijlage 24 Uitwerking verbetervoorstellen standaardmodel 

VERTROUWELIJK 

Bijlage 25 Verband aantal ordernummers en orderdagen 

VERTROUWELIJK 

Bijlage 26 Beheersin;g door een (s,Q) of (R,s,Q) systeem in het afdelingsmagazijn 

VERTROUWELIJK 

Bijlage 27 Het vinden van optimale normen binnen een (s,Q) systeem 

VERTROUWELIJK 

Bijlage 28 Resultaten testmodel bij slechts optimale order-up-to levels S 

In deze bijlage worden de nsultaten weergegeven bij een exact dezelfde gewogenfill-rate en reviewperiode als 

de huidige beheersing. Deze tabel dient vergeleken te worden met VERTROUWELIJK 

tabel 6. 
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VERTROUWELIJK 

tabel 14: Resultaten bij slecht., optimale order-up-to levels S 

Bijlage 29 Resultaten tests 

Als eerste worden de reviewperiodes bij optimale beheersing weergegeven in Error! 
Reference source not found.. Daarnaast zijn de resultaten van het onderzoek naar 
verbetervoorstellen gesplitst in resultaten van het ziekenhuis en J&J Medical. In Error! 
Reference source not found. zijn de resultaten per verbetervoorstel weergegeven per 
ziekenhuis en in Error! Reference source not found. zijn de resultaten weergegeven voor 
J&J Medical 

VERTROUWELIJK 

Bijlage 30 Hypothetbch investeringsmodel verbetervoorstel C 

Voor de test van het investeringsmodel zijn enkele gegevens benodigd die nog onbekend zijn. 
In deze bijlage wordt daarom een mogelijke waarde voor de initiële investering bepaald. 
Daarnaast zijn gegevens over de besparingen van het ziekenhuis, omzet van het ziekenhuis en 
toe- of afnemende kosten voor J&J slechts bekend voor jaar 0, voor één ziekenhuis. In deze 
bijlage worden de besparingen die uit het testmodel komen geëxtrapoleerd om zodoende deze 
te kunnen gebruiken voor het investeringsmodel. 

VERTROUWELIJK 

Bijlage 31 Printscreen implementatie model 

VERTROUWELIJK 

Bijlage 32 Variabelen standaard model 

VERTROUWELIJK 
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