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Abstract 

This report is about the project Resource management in the discipline internal medicine in 
the Breda Ignatius Hospital. It starts with a description of the hospital and the motives that 
gave rise to the project. Then bottlenecks are spotted and the subject is marked out. 
With the help of theories an analysis is made of the acute patient flow of the specialty internal 
medicine and the first days of their acute admission. The process is remodelled and an 
implementation-plan is given. At the end conclusions of the project are made and 
recommendations are given. 
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Summary 

This report is about the project Resource management in the discipline internal medicine in 
the Breda Ignatius Hospital. The project was carried out in connection with the finish project 
of the study Industrial engineering and management science at the Eindhoven University of 
Technology. 

The Breda Ignatius Hospital is a medium sized general hospital. The hospital owns 615 beds 
and has approximately 1800 employees. The medical staff counts 105 specialists members. 
All disciplines and almost all subdisciplines are represented. 
Some production information of 1997: 
• 18.462 admissions 
• 164.219 clinical nursing days 
• a medium length of admission of 8.9 days 
• 254.159 times the outpatients' department was visited, from which 79.639 times for the 

first time 
• 10.201 hemodialyses were carried out 
• 9791 patients were treated in day nursing 

The investigation was carried out by order of the WPZ, which is a advisory committee within 
the Breda Ignatius Hospital on the planning of processes in the hospital. The WPZ is formed 
by five medical specialists and five organization members of the hospital. 
At the start of the project Resource management, a project committee was installed. The 
members of this committee are: 
• the head of the planning department; he is the owner of the problem, representative of the 

WPZ and of the clinical care sector 
• a specialist from the discipline internal medicine 
• the head of the function department, which is a representative of the outpatients' care 

sector 
• the head of the nursing units _from the discipline internal medicine 
• the student industrial engineering and management science, as a chaiman of the project 

committee 

The project can be characterized as a practical research. That's why the regulative cycle 
according to Van Strien can be used. The phases in this cycle are problem definition, 
diagnosis, plan, intervention and evaluation. In one project one does not go through all this 
phases. The project Capacitymanagement in the discipline internal medicine of the Breda 
Ignatius Hospital follows this steps: 
1. Describe present situation with regard to resources and resource management. 
2. Gather the bottle-necks in the present situation. 
3. Mark out the object of investigation. 
4. Study literature on logistics, process management, coordinating mechanisms and internal 

medicine. 
5. Analyse and diagnose the key-problems. 
6. Redesign the process. 
7. Work out implementation-plan. 
8. Report. 
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Describing present situation 
The following resources are distinguished in the Breda Ignatius Hospital: 
• Medical resource 
• Nursing resource 
• Test and treating resource 
• Bed resource 

The medical resource consists of the five specialists on internal medicine and one specialist 
on gastro-enterology. There are also four specialist-assistants, who are also part of the medical 
resource. 

The nursing resource consists of the nurses at the three nursing units of internal medicine, 
units 36, 37 and 38, of the shortstay department and the day nursing department. 

The test and treatment resource consists of the people, rooms and facilitations at the function
department, the X-ray department and the laboratories. 

The bed resource consists of 55 beds for the specialty internal medicine. These are divided 
over the nursing units 36, 37 and 38. Beds on shortstay department and day nursing 
department are not located to specialisties. 

Demand for capacity from those resources is initiated by patients. Through their family doctor 
or/and treating specialist patients ask for capacity. In order to find out more about the demand, 
the patient flows are mapped out in figure A. In this figure one can see that for instance 
demand for test and treatment capacity can originate from five different channels, through the 
family doctor, after a consultation of a specialist, during day nursing, during clinical nursing 
or through the emergency room. 

===-~• = Patient flow 

= Buffer control 

= Border of system 

Consultation 
family doctor 

r---------------------------------------------------------------------

Consultation 
medical specialist 

Emergency care 

Day nursing 

Clinical nursing 

~---------------------------------------------------------------------
Figure A General pati ent flow, applies also to internal medicine 
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In figure A the buffers controls tune supply and demand of resources. The buffers to 
Consultation medical specialist are controlled by the Appointment centre. The buffers to 
Clinical nursing and Day nursing are controlled by the Planning department. The buffers to 
Treatment and Test are controlled by the Test and treatment departments themselves. 

Gathering bottle-necks 
Arising from interviews with hospital employees and medical specialists in the Breda Ignatius 
Hospital a list of bottle-necks in the field ofresource management has been constructed. The 
bottle-necks are related to each other. By means of an interrelationship digraph and an 
influence-scheme the mutual relations of the bottle-necks are pointed out. 

Marking out the object of investigation 
During a meeting of the project committee, members of the WPZ and organization, linking 
pins within the organization, there has been spoken about the collected information about the 
supply and demand of resources, the coordination between supply and demand, and the actual 
bottle-necks about this. 
The result of this meeting was the marking out of the object of investigation to the acute 
patient flow of internal medicine and the first few days of their acute admission. The 
following definitive task has been formulated: 

Investigate the acute clinical patient flow of the specialism internal medicine. Analyse the 
bottle-necks of the resource management of this flow, also in view of the problems that arise 
on the nursing units with the high percentage of acute admissions. Investigate mainly the tests 
during the first few days of the acute admissions. Give ideas for redesign of the process and 
give an implementation plan. 

The research model that is used in this project, according to Verschuren and Doorewaard 
[1998] is given in figure B. 
The aim of the project is to give ideas ofredesign of the process and an implementation plan. 
To reach this aim an analysis and diagnosis is made of the present situation. The analysis can 
be made in accordance with the theories on logistics, process management, coordinating 
mechanisms and internal medicine. Together, the theories form the paradigm with which the 
object of investigation will bee approached. 

Theories 

Logistics 

Process management 

Coordinating 
mechanisms 

Internal medicine 

Figure B Research model 

.4 .. 

. 

.... 

~ .. 

Paradigm 

.ii, 

,, 
Acute patient flow 
internal medicine 

Analysis 

~ 

~ 

Diagnosis 

Ideas for redesign+ 
Implementation plan 
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Studying literature 
Logistical theory watches the prime process within an organization. A framework for 
production control is given by Bertrand, Wortmann and Wijngaard [1996]. In most cases the 
primary process of an organization is a goods flow. In hospitals however the primary process 
is the patient flow. The goods flow is the secondary flow, subordinate to the patient flow. 
Patient logistics differs from industrial logistics on mainly the following points: 
• many rush orders 
• autonomous incoming flow 
• patients can not be stocked 
• more variation in process times and throughput times 

A framework for production control in hospitals, to reduce complexity by vertical 
decomposition to the type of decisions to be taken is given by Visser [1994]. This framework 
is copied in figure C. 

Level Horizon Type of decision 
Strategic planning 2 - 5 years What is the future direction of the hospital? 

Main patient flow planning 

Capacity allocation 

Capacity scheduling 

1 - 2 years 

months - 1 year 

weeks - months 

What will be the development of hospital activities in 
the next year? 

Operational management days - weeks 

How are resources allocated to specialties or 
departments? (lump sum allocation) 
How are capacities scheduled in time? (time-phased 
allocation) 
Which patient is treated at what time? 

Figure C Framework for production and control decisions in a hospital (Vissers, 1994) 

The difference between patient flow control and departmental control is that patient flow 
control watches and tunes the total process a patient goes through. In this way logistical 
theory has interfaces with process management. 

When a process is not documented, there is no insight into the connection and relation 
between the process steps. Walburg [ 1997] says in that case change is ad hoc, intuitive and 
implicit. 

There are five coordinating mechanisms, according to Mintzberg. The coordinating 
mechanisms determine the basic structure of an organization. The hospital can be 
characterized as a professional bureaucracy, where standardisation of skills is the main 
coordinating mechanism. Mutual adjustment also plays a major role in the hospital. The 
professional bureaucracy has proven to be a suitable structure for a hospital. When for 
instance procedures would be too much stressed, then the organization would develop towards 
a machine bureaucracy. 

Theory of internal medicine was studied to get to know something more about the diagnostic 
process and to get some basic knowledge of the specialty and the jargon. 

Analysing and diagnosing 
During the analysis-phase the key-problem was investigated more deeply, that there are many 
acute admissions of the specialty internal medicine with an unclear test-scheme for the first 
few days of the acute admission. 
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70% of the admissions of the specialty internal medicine is an acute admission. These are 
roughly 1000 patients a year. The definition of an acute admission is; 12 hours before the 
admission is not known that the admission is going to take place. 

The distribution of the arrivals of acute patients of the specialty internal medicine in the Breda 
Ignatius Hospital has a huge variance with respect to its mean. This is why it is hard to 
forecast the number of acute patients. 

Patients that are acutely admitted to a nursing unit of the specialty internal medicine are either 
coming in through the emergency room or through the outpatients' department of internal 
medicine. These both flows approximately represent the same number of patients. So half of 
the acute patients of internal medicine is coming through the emergency room, half through 
the outpatients' department. 

There has been made an analysis of the 'amount of acuteness' of the acute patients. A 
classification of acute patients in five urgent-groups appeared to be feasible. This 
classification has been made with the help of the specialist-assistants. The result of this 
classification with the frequencies: 
1. Admission is necessary at this moment 35% 
2. Admission is necessary today, within a couple of hours to 24 hours 30% 
3. Admission is necessary within 2 or 3 days 10% 
4. Admission is necessary this or next week 10% 
5. In view of medical criteria is admission of the patient not necessary, however 

with regard to social criteria admission is necessary. 15% 

Beside the properties of the acute patient flow of the specialty internal medicine, also has 
been investigated more about the possibility to create a test-scheme for those patients in the 
first days of their admission. A test-scheme is a global basic programme, which indicates 
which tests the patient has to experience. Therefor it is necessary to have a deeper 
understanding of the process a patient goes through in the first few days of his acute 
admission. Here the process management technique has been used, which resulted in the 
process scheme internal medicine. This process scheme originates from a cooperation with 
information from medical registration, the emergency room, nurses, specialists and specialist
assistants. The first part of this process is given by figure D. The whole process has been 
inserted in an appendix. 
It appeared to be possible to reduce the complexity of the acute clinical patient flow of the 
specialty internal medicine by defining a level of aggregation between the level of the 
individual patient and the level of the whole specialty. In this manner there are eleven 
categories of affection. A patient can be classified into a category after the initial, standard, 
screening tests. 
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Primary complaint 

Initial, standard, 
screening tests 

Categories of affection 

G) 

Q) 

(4) 

@ 

@ 

(J) 

@ 

'-----------'---►~I _h~_H._______,~ 
Figure D First part of the process scheme internal medicine (simplified) 

Redesigning 
The next step was to redesign the process. Premises were that the redesigns had to subscribe 
to the analysis and diagnosis, the Dutch legislation, the hospital running and that the redesign 
may not intervene with professional expertise of the specialists. 
There has been made four redesigns. 
The first redesign is about the introduction of a test-scheme. The aim of a test-scheme is to be 
a means of communication t let the service to the patients not be disturbed. A test-scheme 
gives more clarity and less commotion at the nursing units. Because with a test-scheme the 
tests a patient has to go through are earlier known, the tests can be requested, planned and 
executed earlier, so with a test-scheme the diagnostic process could be executed much faster, 
which is an advantage to the patient as well as it is to the hospital. This is also an advantage to 
test departments because the number of urgent requests will decrease and better planning is 
feasible . 
the second redesign is related to the analysed classification of acute patients in urgent groups. 
In this redesign no longer each patient, which is send in to the hospital directly will be 
admitted. In the redesign there is the possibility to give an urgent consultation. After this 
urgent consultation and the initial standard screening tests the decision will be taken whether 
the patient will be admitted or not. The specialist, by mutual arrangement with the family 
doctor can also decide to continue the treatment of the patient in the outpatients' department 
or with an admission, not directly but within a certain period of for example 2 or 3 days. 
In the third redesign the idea comes up to execute the initial tests always in the emergency 
room, no longer sometimes in the emergency room and sometimes on the nursing unit. 
Consequence of this redesign is that all acute patients has to enter the hospital through the 
emergency room and no longer half of all cases through the outpatients' department. With this 
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redesign all acute patients arrive screened at the nursing department. This solves many 
problems within the nursing units. 
The fourth redesign is in a line with the third, but on a deeper level. It is about a new 
diagnostic department, where all acute patients arrive, are admitted and screened. this unit has 
allocated beds and is specialized in acute care. 

After discussions with representatives of intra- and extramural relevant parties, like members 
of the hospital organization, of the WPZ, specialists in internal medicine, nurses, employees 
of the test and treatment departments and family doctors, where has been spoken about the 
redesigns, the decision has been made to give priority to the first and third redesign in 
combination. 
Figure E gives a visualization of the present situation and the chosen redesign. 

Present situation: 

Family 
doctor 
announces 
patient to 
specialist 

Redesign: 

Family 
doctor 
announc 

es 

N 

Admission? 

--- • = patient 

Patient 

ER 

Patient 
anives a 
ER 

====a►► = patient + test-scheme 

Consul-

Screen-
ing tests 
+ agree-
ment 
test-

scheme 

Figure E Visualization of present situation and redesign 

Implementation plan 

Admis-
sion at 
cl inical 
unit 

Admis-
sion at 
clinical 
unit 

Admis-
sion at 
clin ical 
uni t 

Screen-

Next 
tests 

1/2/3 days 

Visit of 
medicaJ 
specia-
list 

Next 
tests 
running 

The implementation plan has four phases. the first phase is the deeper detailling of the chosen 
redesign. The second phase consists of the acceptation and official approval of the redesign by 
the WPZ and the management of the Breda Ignatius Hospital. In the third phase the test
schemes has to be constructed. The basis for this is formed by the process scheme that has 
been made during the analysis. A pilot period belongs also to the third phase of the 
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implementation plan. The fourth and last phase is the evaluation of the pilot and the real 
adoption of the redesign. 
The project committee is responsible for the execution of this implementation plan. The head 
of the Planning department will be the new chairman of the continued project committee 
resource management. 
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Voorwoord 

Dit rapport is het eindproduct van mijn afstudeeronderzoek in het Ignatius Ziekenhuis Breda, 
het laatste onderdeel van de opleiding tot bedrijfskundig ingenieur aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. 
Terugkijkend op de afstudeerperiode kan ik zeggen dat het een tijd is geweest waarin ik 
ontzettend veel heb geleerd. Niet alleen op het gebied van capaciteitsmanagement in 
ziekenhuizen maar ook en vooral op vele andere gebieden. Ik had het gevoel telkens in het 
diepe te worden gegooid. Er stonden wel badmeesters aan de kant te roepen, maar het 
zwemmen moest ik, terecht, zelf doen. 
Ik wil iedereen, die mij heeft geholpen het afstuderen tot een goed einde te brengen, daarvoor 
heel hartelijk bedanken. De begeleiders van de TUE en van het IZB, voor hun hulp en 
aanwijzingen. De projectgroep voor de goede samenwerking. Alle mensen in het IZB, in het 
bijzonder het secretariaat Klinische Zorg, voor de interesse, medewerking en de gezelligheid. 
Tenslotte ben ik het thuisfront heel erg dankbaar voor al hun steun en vertrouwen, niet alleen 
tijdens het afstuderen, maar gedurende mijn hele studie. 

Arda 
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Leeswijzer 

De opzet van dit rapport is als volgt. 
In hoofdstuk 1 wordt de omgeving behandeld waarbinnen het afstudeeronderzoek is 
uitgevoerd. De organisatie van het Ignatius Ziekenhuis Breda (IZB) wordt beschreven en er 
wordt kort aandacht besteed aan ontwikkelingen in het ziekenhuis en de zorgsector. 
In hoofdstuk 2 wordt de aanleiding tot de afstudeeropdracht besproken en komen de gebruikte 
onderzoeksmethodologie en het voorlopige stappenplan aan de orde. 
Hoofdstuk 3 bevat de eerste orientatie op het gebied van capaciteitsmanagement binnen het 
IZB. Het beschrijft de vraag naar en het aanbod van de capaciteitssoorten en de afstemming 
daartussen. Tevens worden de ervaren knelpunten in de huidige situatie beschreven. 
In het vierde hoofdstuk wordt het onderzoeksterrein afgebakend en wordt het onderzoekmodel 
gegeven. Het eerste gedeelte van het onderzoekmodel, de gebruikte theorie, staat ook in 
hoofdstuk 4. 
In hoofdstuk 5 wordt het kemprobleem geanalyseerd en wordt de diagnose gesteld, waama in 
hoofdstuk 6 de voorstellen tot herinrichting van het zorgproces worden gedaan. Op welke 
wijze de gekozen herinrichtingsvoorstellen in de huidige situatie kunnen worden gerealiseerd, 
wordt beschreven in het implementatieplan in hoofdstuk 7. 
Tenslotte worden in hoofdstuk 8 de conclusies van het rapport kemachtig weergegeven en 
worden aanbevelingen gedaan. 
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Hoofdstuk 1 Het Ignatius Ziekenhuis Breda 

In <lit hoofdstuk wordt een korte algemene inleiding gegeven op de organisatie, waarin de 
afstudeeropdracht is uitgevoerd, het Ignatius Ziekenhuis Breda (IZB). Tevens wordt ingegaan op 
specifieke ontwikkelingen binnen het IZB en op ontwikkelingen, die gelden voor de gehele 
ziekenhuissector in ons land. 

§ 1.1 Historie 
De geschiedenis van het IZB gaat terug tot 1819, toen drie burgers van Breda een tehuis stichtten 
aan de Haagdijk in Breda, waar men zich op de dood kon voorbereiden. Dit alles gebeurde onder 
toezicht van pastores. In 1826 werd de taak van het tehuis, dat het St. Elisabeth's Gasthuis werd 
genoemd, uitgebreid met de verpleging van zieken en in 1888 werd de eerste operatiekamer in 
gebruik genomen. In 1922 verhuisde het Gasthuis onder leiding van Moeder Ignatia naar de 
Wilhelminasingel. N aar deze vrouw is het ziekenhuis later vemoemd. V anaf dat moment 
bestuurden nonnen het ziekenhuis, tot de oprichting van de Stichting Ignatius Ziekenhuis in 
1971. Sinds september 1991 is de nieuwbouw aan de Molengracht in gebruik en werd, naast een 
nieuw logo, de nieuwe naam Ignatius Ziekenhuis Breda in gebruik genomen. Vanaf 1 april 1997 
behoort het ThoraxCentrum, voorheen onderdeel van Medisch Centrum de K.lokkenberg, bij het 
IZB. 

§ 1.2 Visie 
Het IZB wil een goed functionerend ziekenhuis zijn en zich maximaal inzetten om de patient, die 
voor het IZB kiest, een optimale medisch-specialistische behandeling te geven in een gastvrije 
omgeving, met de nodige zorg voor de persoonlijke beleving. 
De doelstelling van het IZB is het leveren van kwalitatiefhoogwaardige diagnostiek, therapie, 
verpleging en verzorging op een efficiente en doelmatige wijze uitgevoerd. Daarbij wordt 
gewerkt met een patientgericht zorgmodel. 

§ 1.3 Productie-informatie 
Het ziekenhuis beschikt over 615 erkende bedden en biedt werk aan ongeveer 1800 
medewerkers. De medische staf die aan het ziekenhuis verbonden is, telt 105 leden. Alle 
hoofdspecialismen en nagenoeg alle subspecialismen zijn vertegenwoordigd. 

In 1997 werden in totaal 18.462 patienten opgenomen in de kliniek. Het curnulatief aantal 
verpleegdagen was 164.019. De gemiddelde ligduur van patienten komt daarmee op 8,9 dagen. 
254.159 maal werden de poliklinieken bezocht, waarvan 79.639 maal voor een eerste 
polikliniekbezoek. In 1997 werden 10.201 hemodialyses uitgevoerd en werden 9791 patienten 
in dagverpleging behandeld. Deze cijfers zijn inclusief het Thoraxcentrum. Productiegegevens 
per specialisme staan in bijlage 1. 
Het eigen vermogen van het IZB bedroeg per 31-12-1997 /7,2 miljoen, op een balanstotaal van 
/229 miljoen. 

§ 1.4 Organisatiestructuur 
Het IZB heeft een vrij platte organisatiestructuur, zie het organigram in bijlage 2. Er zijn twee 
bestuursleden, een met het aandachtsgebied patientenzorg en een met het aandachtsgebied 
beheer. Onder het bestuur vallen: 
- drie zorgsectoren: Ambulante Zorg (AZ), Klinische Zorg (KZ), ThoraxCentrum (TC) 
- Facilitaire Dienst 
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- Apotheek. De apotheek heeft een eigen stichtingsbestuur, dat direct contact houdt met het 
bestuur van het ziekenhuis. 
Daamaast bestaan er twee stafaf delingen, te weten 
- dienst Sociale Zaken (SZ) 
- dienst Financien en Informatievoorziening (dFI). 
De organisatie is echter voortdurend in beweging. Hierdoor is ook de organisatiestructuur aan 
verandering onderhevig. Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar paragraaf 1.5.1. 

Het afstudeeronderzoek wordt verricht in opdracht van de sector K.linische Zorg (KZ). Het hoofd 
KZ wordt terzijde gestaan door twee stafinedewerkers en een secretaresse. Binnen de sector 
worden vier functieniveaus onderscheiden: Hoofd KZ, Clusterhoofd, Unithoofd en Uitvoerende. 
V oor de structuur van deze sector wordt verwezen naar bij lage 3. 

§ 1.5 Ontwikkelingen in en random het ziekenhuis 
Een aantal ontwikkelingen, zowel binnen als buiten het IZB, is gaande. Deze zijn mede 
bepalend voor de context waarbinnen het onderzoek plaatsvindt, en worden derhalve hier kort 
besproken. 

1.5.1 Ontwikkelingen binnen bet IZB 
Organisatie-ontwikkeling 
Binnen het IZB is medio 1998 een organisatie-ontwikkelingstraject in gang gezet. Van de 
huidige functionele structuur wil men naar een organisatie waarin georganiseerd wordt naar 
zorgeenheden. Een aantal samenhangende zorgeenheden bij elkaar vormen een cluster. De 
zorgeenheden richten zich op specifieke patientendoelgroepen. Managementparticipatie en 
multidisciplinair werken staan hierbij centraal. 
Er wordt gestreefd naar een meer slagvaardige en meer ondememende organisatie, met korte 
communicatielijnen en gedecentraliseerde verantwoordelijkheden. 
Tevens is door het vertrek van het hoofd Klinische Zorg in maart 1999 de structuur binnen de 
sector Klinische Zorg tijdelijk gewijzigd, in afwachting van de toekomstige structuur. 
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn nu gedelegeerd naar de huidige clusterhoofden. 
De organisatie-ontwikkeling bevindt zich momenteel nog in de ontwerpfase. 

Samenwerkingsverbanden binnen de regio Breda 
Sinds 1996 vormen het IZB, het Ziekenhuis De Baronie, Breda en het Pasteurziekenhuis 
Oosterhout een strategische alliantie. Om de thoraxchirurgie te kunnen behouden voor de 
regio Breda verplichtte het ministerie van Volksgezondheid deze drie ziekenhuizen nauwer 
samen te gaan werken en serieus na te denken over een fusie. Eind 1998 is dit uitgemond in 
een intentieverklaring tot fusie van de drie ziekenhuizen. De Stichting Fusie Voorbereiding 
geeft de samenwerking vorm. De drie ziekenhuizen zetten zich gezamenlijk in om de fusie te 
realiseren voor hetjaar 2002. Op lange termijn, na 2010, zien de Raad van Bestuur en het 
Medisch College van de Stichting Fusie Voorbereiding 'een toekomstbeeld met uiteindelijk 
een klinisch interventiecentrum, waarin alle klinische functies en specialistische opleidingen 
zijn geconcentreerd, en daamaast satellieten in de regio, die zeer goed geoutilleerd zijn ten 
aanzien van poliklinische diagnostiek en behandeling, dagbehandeling en kortverblijf. 

1.5.2 Landelijke ontwikkelingen 
Ligduurverkorting 
De ligduur van patienten, ook wel de verpleegduur genoemd, blijkt steeds korter te worden. In 
1987 lag een patient nog gemiddeld 12,5 dagen in het ziekenhuis; in 1997 gemiddeld 9,1 
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dagen. Naar verwachting zal de verpleegduur in de toekomst verder dalen door een meer 
efficiente behandeling van patienten [NZi, 1998]. 

Opkomst dagverpleging 
Onder andere door de verkorting van de ligduur en de medisch-technologische vooruitgang 
worden behandelingen en ingrepen, die vroeger klinisch werden uitgevoerd, steeds vaker in 
dagverpleging of poliklinisch gedaan. 
Deze verschuiving van kliniek naar dagverpleging en polikliniek houdt een verhoging van de 
werkdruk voor verpleegkundigen in. De 'lichte' patienten gaan naar een short-stay-afdeling of 
dagverpleging en op de verpleegafdelingen liggen relatief meer zorgintensieve patienten. 
Het aantal dagopnamen is in de afgelopen tienjaar ten opzichte van het aantal klinische opnamen 
landelijk meer dan verdubbeld [NZi en SIG, 1997]. De ontwikkeling van de dagverpleging 
binnen het IZB is af te lezen uit onderstaande tabel 1. 

Tabel I Ontwikkeling dagverpleging in het IZB (bron: LMR) 

Jaar 1994 1995 1996 1997 
# Dagverplegingen 7841 8319 8813 9791 

Gelet op de uitgaven zijn afdelingen voor dagverpleging financieel voordelig voor een 
ziekenhuis, omdat er geen avond- en nachtdiensten nodig zijn. De dagverpleging in het IZB is 
bijvoorbeeld geopend van 7.00 tot 19.00 uur. 
Echter, gezien het huidige tarievenstelsel in de zorg is de ontwikkeling naar meer 
dagverplegingenjuist financieel onguristig. De specialist- en ziekenhuistarieven voor een 
dagopname zijn namelijk lager dan de tarieven voor een klinische opname. In bijlage 4 wordt de 
financiele structuur voor specialisten en ziekenhuizen nader beschreven. 

Reductie beddenaantal 
De beddennorm, die door het ministerie van Volksgezondheid wordt gehanteerd, is in de 
afgelopenjaren flink verlaagd; deze is namelijk teruggegaan van 3,4 naar 2,8 bedden per 1000 
inwoners. Deze beddennorm, vermenigvuldigd met de adherentie van een ziekenhuis levert het 
erkende beddenaantal op. De adherentie is de berekende omvang van de op een bepaald 
ziekenhuis georienteerde bevolking [SIG, 1998]. Voor de toekomst voorziet het ministerie een 
verdere daling van het aantal benodigde bedden, als gevolg van de bovengenoemde 
ligduurverkorting en verschuiving van klinische naar poliklinische zorg. Ziekenhuizen die bezig 
zijn met reorganisatie, verbouw of nieuwbouw, moeten rekening houden met een verdere 
verlaging van de beddennorm naar 2 promille. Dit betekent voor de ziekenhuizen in de regio 
Breda dat ze moeten inkrimpen van nu 1400 bedden naar 800 bedden. Deze reductie van het 
beddenaantal mag echter worden gecompenseerd door extra capaciteit op de poliklinieken. In 
zekere zin wordt op deze manier de verschuiving van klinische naar poliklinische zorg dus 
gestimuleerd respectievelijk afgedwongen. 

Transmurale zorg 
De diverse zorginstanties in Nederland gaan steeds meer samenwerken om de patient zo effectief 
mogelijk te kunnen behandelen en beter op elkaar aan te kunnen sluiten, waardoor er meer 
continu'iteit van zorg ontstaat. Voor het ziekenhuis betekent dit met name nauwere contacten met 
huisartsen, thuiszorg en verpleeghuizen. 

Vergrijzing 
Door de vergrijzing in Nederland zal de vraag naar medische voorzieningen toenemen. Nu al is 
er een flinke toename geconstateerd van bijvoorbeeld het aantal reumatische aandoeningen en 
slijtages van heup- en kniegewrichten [NZi en SIG, 1997]. 
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Hoofdstuk 2 De Opdracht 

In hoofdstuk 1 is een beeld geschetst van de omgeving waarbinnen het onderzoek is verricht. 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de afstudeeropdracht tot stand is gekomen en komen 
de projectgroep en de onderzoeksmethodologie aan de orde. 

§ 2.1 Aanleiding 

In het Ignatius Ziekenhuis Breda (IZB) is de Werkgroep Planning Zorgprocessen (WPZ) 
werkzaam. Deze werkgroep bestaat uit vijfmedisch specialisten, een orthopeed, een KNO-arts, 
een kaakchirurg, een internist en een chirurg, het hoofd KZ, het hoofd AZ, het hoofd planning, 
het hoofd OK en het hoofd medische administratie. De WPZ adviseert het bestuur. 
In april 1998 stelde zij vast dat de afstemming tussen vraag naar en aanbod van capaciteiten in 
het IZB te wensen overliet en dat er sprake was van een onevenredige belasting van beschikbare 
capaciteiten. De WPZ achtte het noodzakelijk dater een projectgroep capaciteitsmanagement in 
het leven werd geroepen, waaraan een afstudeerstage van een student Technische Bedrijfskunde 
zou warden verbonden. 
De sector Klinische Zorg schreef een notitie over 'Capaciteitsmanagement in het IZB' waarin 
reeds knelpunten en mogelijke oplossingen naar voren werden gebracht. Deze notitie vormde de 
basis voor de afstudeeropdracht en is opgenomen in bijlage 5. Om te voorkomen dat het 
onderzoek door de breedte te weinig diepgang zou krijgen, is besloten het onderzoeksterrein af te 
bakenen tot een specialisme. Door het hoofd KZ is na overleg binnen de WPZ de keuze gemaakt 
voor het specialisme interne geneeskunde. 

§ 2.2 Voorlopige opdrachtformulering 

Bij aanvang van het project werd de volgende voorlopige opdrachtformulering overeengekomen: 
* Zoek mogelijkheden om vraag naar en aanbod van capaciteiten logistiek gezien beter op 

* 

* 
* 

* 

elkaar af te stemrnen, zowel klinisch als poliklinisch. 
Maak daartoe een analyse van de huidige werkwijze en de problemen binnen interne 
geneeskunde en de problemen ervaren met ondersteunende afdelingen, gericht op een 
systematische aanpak en oplossingsrichting, die past binnen het ziekenhuisbeleid en de 
beperkingen die er zijn. 
Werk samen met de Werkgroep Planning Zorgprocessen een implementatieproject uit. 
Zet met medewerking van betrokkenen een relevant deelproject op met verwacht 
resultaat op korte termijn. 
Voorwaarden: Beperken tot het specialisme interne geneeskunde 

Deelnemen in een te vormen subwerkgroep onder leiding van WPZ 
Regelmatige voortgangsbespreking met opdrachtgever(s). 

§ 2.3 Projectgroep 

Voor de uitvoering van het onderzoek is de projectgroep Capaciteitsmanagement opgericht. De 
leden van deze projectgroep zijn: 
• hoofd planning, als probleernhebber, opdrachtgever, vertegenwoordiger van KZ en van de 

WPZ 
• een internist, als vertegenwoordiger van de maatschap interne geneeskunde 
• hoofd functie-afdeling, als vertegenwoordiger van AZ 
• clusterhoofd, van onder andere de verpleegunits interne geneeskunde 
• afstudeerder Technische Bedrijfskunde 
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De afstudeerder is het enige lid van de projectgroep dat fulltime werkt aan het project. Zij is de 
voorzitter van de projectgroep, overlegt regelmatig met het hoofd planning en met de andere 
projectgroepleden en roept de projectgroep bijeen bij beslismomenten. 
De projectgroepleden fungeren in eerste instantie als aanspreekpunt en klankbord. Belangrijke 
beslissingen worden genomen door de projectgroep als geheel. Het hoofd planning is de directe 
begeleider, hierdoor is hij nauwer betrokken bij het project. 
Begeleiding op afstand wordt gegeven door het hoofd Klinische Zorg. 

§ 2.4 Onderzoeksmethodologie en stappenplan 

In de onderzoeksmethodologie is een onderscheid te maken tussen wetenschappelijk onderzoek 
en praktijkonderzoek. 
De weg waarlangs deze onderzoeken verlopen zijn verschillend. Bij wetenschappelijk onderzoek 
wordt gebruik gemaakt van de empirische cyclus, bij praktijkonderzoek kan de regulatieve 
cyclus volgens Van Strien warden gebruikt. Deze bestaat uit de fasen probleemstelling, 
diagnose, plan, ingreep, evaluatie, zie figuur 1. 

DIAGNOSE 

PROBLEEMSTELLING PLAN (OPLOSSING ) 

EV ALU A TIE 

INGREEP 

Figuur I De regulatieve cyclus volgens Van Strien 

Meestal worden in een onderzoeksperiode niet alle fasen doorlopen. Zo bestaan er verschillende 
subtypen van praktijkonderzoek; diagnostisch onderzoek, ontwerpgericht onderzoek en 
veranderkundig onderzoek. Het project capaciteitsmanagement behelst grofweg de eerste twee 
typen. Tijdens de diagnose-fase wordt de uitgangssituatie in kaart gebracht met het aanvankelijk 
functioneren. Tijdens de plan-fase wordt een analyse gemaakt van de veranderingsruimte, het 
veranderingspotentieel, de hulprniddelen en de mogelijke effecten van beslissingen [Van Dijk 
e.a., 1991]. 

Tijdens de uitvoering van de opdracht is in eerste instantie het volgende stappenplan 
aangehouden. W anneer de definitieve opdrachtformulering is bepaald, wordt een uitgebreider 
plan van aanpak opgesteld. 
1. Literatuurstudie naar de praktijkvoering van de internist en vergelijking prirnaire proces van 

een ziekenhuis met dat van een industrieel bedrijf. 
2. Beschrijving huidige situatie patientenstroom-proces en inteme planningsmethodiek. 
3. Inventarisatie knelpunten, problemen 
4. Relaties en samenhang van problemen in kaart brengen. 
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5. Diepte-onderzoek, ontwikkelen verbeteraltematieven voor de planning van de 
patientenstroom van het specialisme inteme geneeskunde, zodat capaciteiten beter op 
elkaar worden afgestemd en een snellere doorstroming van patienten kan worden 
gerealiseerd. 

6. Implementatieplan 
7. Rapportage 

Na de vierde stap vindt een tussentijdse presentatie plaats. Tijdens deze bijeenkomst wordt 
besloten aan welke specifieke problemen de resterende duur van de stage wordt gewerkt. Hieruit 
wordt de definitieve opdrachtformulering bepaald en wordt het stappenplan vanaf stap vijf 
gedetailleerd. 
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Hoofdstuk 3 Orientatie 

In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie met betrekking tot capaciteitsmanagement in het 
IZB beschreven. Dit alles naar aanleiding van meeloopdagen en gesprekken met medewerkers 
op de diverse afdelingen en werkplekken in het IZB. Knelpunten worden geYdentificeerd en in 
onderlinge samenhang gezet. Deze informatie vormde tot zover de basis voor het tussentijds 
overleg. 

§ 3.1 lndeling van capaciteiten 

In de Notitie capaciteitsmanagement Klinische Zorg wordt de volgende indeling van capaciteiten 
gehanteerd: 
* Zorgcapaciteit - bedden 

- personeel 
- hulpmiddelen 
- IC-capaciteit 

* Onderzoek- en behandelcapaciteit - onderzoek en behandelruimte 
- hulpmiddelen / instrumentarium / apparatuur 
- personeel 

* Medische capaciteit - behandelaars 
- operateurs 
- anesthesisten 

Voor het project capaciteitsmanagement bij Notitie capaciteitsmanagement Klinische Zorg, 1998 
inteme geneeskunde is gekozen voor een iets afwijkende indeling: 
1. Medische capaciteit 
2. Onderzoek- en behandelcapaciteit 
3. Verpleegcapaciteit 
4. Beddencapaciteit 

Onder medische capaciteit worden in het geval van inteme geneeskunde uitsluitend behandelaars 
verstaan. Met operateurs en anesthesisten heeft men zijdelings te maken, alleen als een internist 
hen consulteert of als een patient aan hen overdragen wordt. 
Onderzoek- en behandelcapaciteit bestaat uit de drie bovengenoemde samenhangende aspecten 
ruimte, personeel en hulpmiddelen. 
Binnen zorgcapaciteit is een expliciet onderscheid gemaakt tussen verpleegcapaciteit en 
beddencapaciteit. Verpleegkundig personeel en bedden zijn twee belangrijke typen capaciteit, 
met een duidelijk verschillend karakter. De mate waarin een patient een beroep doet op de 
verpleegcapaciteit kan per patient verschillen. Hiervoor is bijvoorbeeld de indeling in drie 
zorgcategorieen ontworpen. De vraag naar beddencapaciteit is echter voor iedere patient gelijk 
aan een bed. 

Capaciteitsmanagement is de afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van capaciteiten. 
De informatie die is verzameld, is dan ook in te delen in: 

• Vraag naar capaciteiten (3.2) 

• Aanbod van capaciteiten (3.3) 

• Afstemming tussen vraag en aanbod (3.4) 
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§ 3.2 Vraag naar capaciteiten 
De vraag naar capaciteiten wordt geYnitieerd door de patient. Via de huisarts en de behandelend 
specialist wordt capaciteit gevraagd. De patientenstroom zal duidelijk in beeld moeten worden 
gebracht, om de aard en de eigenschappen van de vraag naar capaciteiten te kunnen vaststellen. 
Hiertoe is figuur 2 opgesteld. 
In principe begint het zorgproces bij het bezoek van de patient aan zijn huisarts, en eindigt het als 
de patient is genezen, uitbehandeld of overleden. In dit project wordt echter niet het gehele 
zorgproces bestudeerd, maar wordt uitsluitend gekeken naar de patientenstroom binnen de 
ziekenhuismuren, het intramurale zorgproces. Dit zorgproces wordt weergegeven in figuur 2. 
Hierin zijn de belangrijkste activiteiten in het proces opgenomen, en worden de onderlinge 
relaties zichtbaar. Hieruit is bijvoorbeeld af te lezen dat de vraag naar onderzoek en behandeling 
vanuit vijfverschillende kanalen binnen kan komen: via de huisarts, na een consult, tijdens de 
dagbehandeling, tijdens de klinische opname of via de spoedeisende hulp (SEH). 

r---------------------------------------------------------------------

Consult 
Huisarts 

Consult 
specialist 

Spoedeisende 
Hulp 

Dagverpleging 

( diagnostisch) 

L---------------------------------------------------------------------J 

==•Ill = Patientenstroom 

X = Buffer, regelkraan 

-------· = Systeemgrens 

Figuur 2 Algemeen zorgproces in een ziekenhuis, geldt ook voor inteme geneeskunde 

Bij figuur 2 moeten de volgende opmerkingen worden geplaatst: 
Na iedere activiteit kan de patient fysiek terugkeren naar huis. 

- Na de activiteiten 'Consult Huisarts' , 'Consult Specialist' en 'Spoedeisende Hulp' kan het 
zorgproces ten einde zijn. 
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- Bij alle functies, behalve bij de spoedeisende hulp, heeft de patient te maken met wachttijden 
en wachtlijsten, welke geregeld warden door een regelkraan. De regelkraan bepaalt welke 
patient op welke plaats in de planning komt. De manier waarop de regelkranen werken, komt 
in 3.4 aan de orde. Wanneer de pijlen van rechts binnenkomen bij de dagverpleging en de 
klinische verpleging, dan betreft het een patient die terugkeert na onderzoek of behandeling. 
Dan heeft hij uiteraard niet te maken met wachttijden. 
Onderzoek en behandeling zijn in deze figuur gesplitst omdat dit twee verschillende functies 
ZlJn. 

- Het gearceerde vlakje symboliseert het nauwe verband tussen onderzoek en behandeling. Het 
kan namelijk voorkomen dat onderzoek en behandeling tegelijk plaatsvinden. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij een kijkoperatie, waar tegelijkertijd een meniscus wordt 
weggehaald. 

Een uitgebreide beschrijving van het zorgproces is te vinden in bijlage 6. 

Hoeveel vraag er zal zijn naar een capaciteit is afhankelijk van het aantal patienten dat die 
capaciteit vraagt en de hoeveelheid capaciteit, die nodig is per patient. Hoe beter dit is te 
voorspellen, hoe beter de benutting van capaciteiten is te 'managen'. 
De eenheid van medische-, verpleeg- en onderzoek- en behandelcapaciteit is tijd. De 
beddencapaciteit kan warden gemeten in aantallen. Beschikbare informatie is echter veelal in de 
vorm van aantallen. 
In tabel 2 wordt een aantal cijfers gegeven, specifiek voor het specialisme inteme geneeskunde. 

Tabel 2 Kwantitatieve gegevens (bron: SIG, dFI, medi sche administratie) 

1995 1996 1997 
Polikliniek 
Aantal bezoeken polikliniek interne geneeskunde 20128 19731 19075 

W aarvan nieuwe pa ti en ten 4628 4765 4816 
controle patienten 15500 14966 14259 

Dagverpleging 
Aantal dagopnamen interne geneeskunde 274 391 512 
Kliniek 
Aantal klinische opnamen interne geneeskunde 1504 1530 1545 
Aantal verpleegdagen interne geneeskunde 18778 18155 20221 
Gemiddelde verpleegduur interne geneeskunde, in dagen 12,4 12,0 13,1 
Opnamestops 
Aantal opnamestops 9 9 13 
Aantal sluitingsuren als gevolg van opnamestops 210 150 350 

Uit tabel 2 blijkt dat het aantal polikliniekbezoeken de afgelopen drie jaar licht is gedaald. 
Deze daling wordt veroorzaakt door het lagere aantal herhalingsbezoeken. Het aantal nieuwe 
patienten neemt zelfs iets toe. 
Opvallend is de grate stijging in het aantal dagopnamen, jaarlijks ongeveer 120 meer 
dagopnamen. Deze ontwikkeling wordt bij meer specialismen geconstateerd, en werd ook 
reeds genoemd bij de landelijke ontwikkelingen, in 1.5.2. 
Het aantal klinische opnamen is de afgelopen drie jaar ongeveer gelijk gebleven. 
De gemiddelde verpleegduur is in 1997 weer gestegen, tegen de tendens in. De verwachte, 
gecorrigeerd landelijke, verpleegduur voor inteme geneeskunde in het IZB was 11,4 [SIG, 
1998]. Voor het gehele ziekenhuis ligt de werkelijke gemiddelde verpleegduur op 8,9 dagen. 
De gecorrigeerd landelijke verpleegduur voor het gehele IZB in 1997 was 9, 1 dagen. Dit 
betekent dat er in het ziekenhuis over het algemeen efficient wordt gewerkt; 8,9 werkelijk ten 
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opzichte van 9, 1 verwacht op basis van het landelijk gemiddelde. Inteme geneeskunde loopt 
hierop achter; 13,1 werkelijk ten opzichte van 11 ,4 verwacht op basis van het landelijk 
gemiddelde. 
Het aantal sluitinguren op de verpleegunits inteme geneeskunde is het afgelopenjaar flink 
gestegen. In vergelijking met andere specialismen heeft inteme geneeskunde geen extreem 
hoog aantal opnamestops of aantal sluitingsuren. Ziekenhuisbreed heeft men hiermee te 
maken. In totaal kende het ziekenhuis in 1997 ruim 7400 sluitingsuren. 

Gegevens over onderzoek- en behandelafdelingen zijn opgenomen in bijlage 7. Hieruit kan 
worden afgeleid hoe intensief de relatie is tussen inteme geneeskunde en de onderzoek- en 
behandelaf delingen. 

In deze paragraaf wordt gesproken over 'de inteme geneeskunde patient' alsof dit een eenduidige 
patient is. In werkelijkheid vormen inteme geneeskunde patienten een zeer amorfe groep. De ene 
inteme geneeskunde patient is de andere niet. Er heerst zeer grote diversiteit binnen de inteme 
geneeskunde patienten. Door de ongelijke eigenschappen van patienten, zijn algemene 
uitspraken over bijvoorbeeld doorlooptijd, van weinig waarde. Door de grote variatie binnen de 
groep zegt het gemiddelde niet meer zo veel. Er zijn echter geen subgroepen van patienten 
inteme geneeskunde met gelijke kenmerken. Hierop zal nader worden ingegaan in de diepte
analyse. 
In het IZB heeft men dit probleem ook onderkend. Naar aanleiding van de ingebruikname van 
een nieuw wachtlijst-informatiesysteem wordt er gedacht aan een extra planningsniveau tussen 
specialisme en de individuele patient in. Meer hierover is te vinden in bijlage 8. 

§ 3.3 Aanbod van capaciteiten 

Medische capaciteit 
De medische capaciteit bestaat uit de vijf internisten, de gastro-enteroloog en de vier arts
assistenten, die in het IZB werkzaam zijn. Vijf specialisten zijn algemeen internist. Ieder van hen 
heeft zich gespecialiseerd op een bepaald deelgebied van de inteme geneeskunde. Twee 
internisten zijn gespecialiseerd op het gebied van de nefrologie en hypertensie, twee op het 
gebied van de oncologie en hematologie en een op het gebied van diabetes en endocrinologie. De 
gastro-enteroloog en de internisten vormen gezamenlijk de maatschap inteme geneeskunde. 
Onder andere omdat niet alle patienten zijn in te delen in de aanwezige deelspecialisaties, heeft 
iedere internist ook algemene inteme geneeskunde patienten. Ongeveer dertig tot veertig procent 
van de patienten zijn algemene inteme geneeskunde patienten. 

De maatschap inteme geneeskunde van het IZB heeft vier arts-assistenten in dienst. Dit zijn 
zogenaamde agnio's, assistent geneeskundigen niet in opleiding. Een agnio is voor een periode 
van een of twee jaar aan de maatschap verbonden. De agnio's werken met name in de kliniek. Zij 
fungeren als schakel tussen de internisten en verpleegkundigen. 

Iedere internist heeft zijn eigen patienten en hanteert een eigen beleid. Sommige specialisten 
hebben speciale spreekuren voor nieuwe patienten. Ook bestaat er een zogenaamd diabeten
spreekuur. De uitsplitsing in plaatsen voor bepaalde groepen patienten, nieuwe, herhalings, 
diabeten, is een vorm van instroomsturing. Op deze manier kan de instroom van patienten 
enigszins worden afgestemd op de capaciteit van de afdeling [Darnen e.a., 1997]. 

Onderzoek&behandelcapaciteit 
De onderzoek- en behandelcapaciteit bestaat uit het personeel en de ruimten en hulpmiddelen op 
de functie-afdeling, de rontgenafdeling, het klinisch chernisch laboratorium, KCL, het 
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pathologisch laboratorium, PAL, en het medisch microbiologisch laboratorium, MML. Voor 
snijdende specialismen zijn de OK's, operatiekamers, een groot en belangrijk deel van de 
onderzoek- en behandelcapaciteit, echter niet voor beschouwende specialismen zoals inteme 
geneeskunde. 
Op de laboratoria warden uitsluitend onderzoeken verricht, er warden geen patienten behandeld. 
Op de functie- en rontgenafdeling daarentegen warden patienten zowel onderzocht als 
behandeld. Soms zijn onderzoek en behandeling niet te scheiden, omdat ze op dezelfde tijd en 
plaats bij een patient gebeuren. 
Op de functie-afdeling wordt de capaciteit mede bepaald door de specialisten, die daar zelf 
bepaalde onderzoeken verrichten. Hierdoor is er een verstrengeling tussen de onderzoek- en 
behandelcapaciteit en de medische capaciteit. 

Verpleegcapaciteit 
De verpleegcapaciteit van inteme geneeskunde bestaat uit de verpleegkundigen op de units 
inteme geneeskunde, unit 36, 37 en 38, en op de shortstay en dagverpleging. Binnen de 
verpleegunits is ook enigszins een deelspecialisatie zichtbaar, in die zin dat unit 36 hoofdzakelijk 
bezet wordt door oncologie-patienten, soms ook oncologie-patienten van andere specialismen. 
Incidenteel liggen patienten van internisten op andere units, als er op de inteme units geen plaats 
is. Vaak treden dan verpleegunits van andere beschouwende specialismen op als gastunit. 
Op de shortstay en dagverpleging warden ook wel patienten inteme geneeskunde opgenomen. 
Dit betreft met name patienten die gedurende enkele uren een infuus toegediend moeten krijgen 
of moeten uitslapen na een roes, die ze gekregen hebben bijv. bij een scopie-onderzoek. Op de 
verpleegunits wordt gewerkt met een patientgericht zorgmodel. Dit uit zich ender andere in 
patiententoewijzing. Dit houdt in dat een verpleegkundige de verantwoordelijk verpleegkundige 
is voor een aantal toegewezen patienten. Bij afwezigheid van de verantwoordelijk 
verpleegkundige wordt een waamemend verpleegkundige aangewezen. 

Beddencapaciteit 
De beddencapaciteit bestaat uit 492 operationele bedden. Deze bedden zijn via het 
beddenverdeelplan verdeeld over de specialismen. Het beddenverdeelplan wordt j aarlijks 
bijgesteld. Hiervoor brengt de WPZ advies uit, op basis van bezettingscijfers. Inteme 
geneeskunde kan beschikken over 55 bedden. Dit zijn de drie units 36, 37 en 38. Iedere unit heeft 
een capaciteit van 20 bedden, verdeeld over 4 eenpersoonskamers, 4 tweepersoonskamers en 2 
vierpersoonskamers. De oncologie-unit vormt hierop een uitzondering; hier zijn namelijk 2 
isolatiekamers, voor ieder een patient, in plaats van 2 tweepersoonskamers. Hierdoor beschikt 
deze unit over 18 bedden. Er zijn officieel 3 algemene bedden binnen de drie units (58-55). 
De bedden op de dagverpleging zijn niet toegewezen aan specialismen. 

§ 3.4 Afstemming tussen vraag en aanbod 
Door de regelkranen uit figuur 2 warden de vraag en het aanbod op elkaar afgestemd. De 
regelkranen naar 'consult specialist' warden bestuurd door het afsprakencentrum. De 
regelkranen naar 'klinische verpleging' en 'dagverpleging' door de afdeling planning. De 
regelkranen naar 'behandeling' en 'onderzoek' warden door de betreffende onderzoek- en 
behandelafdeling zelf bestuurd. 

Afsprakencentrum 
Het afsprakencentrum plant de patienten in voor de poliklinische spreekuren. De toegangstijd 
voor nieuwe patienten inteme geneeskunde bedraagt gemiddeld 6 weken; dit kan per internist 
verschillen. De patienten maken zelf telefonisch of persoonlijk aan de balie een afspraak voor 
een consult bij een bepaalde specialist. Het is gebruikelijk dat patienten, die al eerder onder 

12 



behandeling zijn geweest bij een specialisme, zoveel mogelijk bij dezelfde specialist 
terugkomen. De verwijzende huisarts of de specialist geeft aan op welke termijn het consult 
moet plaatsvinden. De medewerkers van het afsprakencentrum zoeken, in overleg met de 
patient, een geschikte datum en tijdstip. Daarbij wordt rekening gehouden met de 
verschillende typen spreekuren die er zijn (bijvoorbeeld nieuwe, controle, diabetes). 

Planning 
De afdeling planning maakt gebruik van Wacht, een geautomatiseerd bestand waarin gegevens 
zijn te vinden over patienten, die wachten op opname. Er staan nauwelijks patienten inteme 
geneeskunde in Wacht. De reden hiervoor is dat de termijn voor opname bij patienten inteme 
geneeskunde kort is. Als wordt besloten tot opname moet dit vaak snel gebeuren. Uit gegevens 
van de rriedische administratie van het IZB is gebleken dat ruim tweederde van alle klinische 
opnamen van inteme geneeskunde acuut is. Daarin wordt onder acuut verstaan dat 12 uur v66r 
de opname nog niet bekend is dat de patient wordt opgenomen. 
De wijze waarop het opnameplanningsproces verloopt, is afhankelijk van de diagnose of 
aandoening. Voor patienten die opgenomen moeten warden voor een chemokuur, zijn vooraf de 
opnamedata vastgelegd. Deze data kunnen alleen veranderen als de kuur om medische redenen 
niet mag warden toegediend. Voor een chemopatient wordt altijd een bed gereserveerd. Dit heeft 
soms tot gevolg dat bedden een aantal dagen leegstaan. 
Als een specialist besluit een patient op te nemen, maakt hij daarvoor gebruik van een 
opnameregistratiekaart, zie bijlage 9. Daarop kan hij de urgentie aangeven; spoed, voorrang of 
geen. Vaak wordt echter gebruik gemaakt van de ruimte voor mededelingen. Daar geeft de 
specialist dan aan op welke termijn hij de patient wil opnemen, bijvoorbeeld: binnen een dag, 
binnen drie dagen, deze week nog et cetera. 
De patienten die binnen enkele dagen moeten warden opgenomen, komen op de afdeling 
planning in 'de vensterbank' terecht. Hierbij speelt het planbord een grote rol. Het planbord is 
een visualisatie van het systeemdeel Locatie, waarin wordt bijgehouden welke patient in welk 
bed ligt. Door kaartjes is op het planbord zichtbaar welke bedden bezet zijn en welke 
patienten ingepland zijn om te warden opgenomen. Zodra er een geschikte plaats vrijkomt, 
kan een patient uit 'de vensterbank' warden opgenomen. 
Voor een patient, die direct van de polikliniek naar de kliniek moet, wordt telefonisch contact 
gelegd met de opnameplanning door de specialist of <liens assistente. De opnameplanning 
zoekt vervolgens een passende plaats voor deze patient. 
Opnamestops warden afgekondigd door het hoofd planning. Een opnamestop kan twee 
oorzaken hebben: 
1. Er is geen bed beschikbaar, terwijl wel voldoende menskracht aanwezig is om opnames te 

kunnen verwerken. 
2. Er is onvoldoende personeel aanwezig om een minimaal noodzakelijke kwaliteit van zorg 

te kunnen garanderen, hoewel er nog lege bedden zijn. 
Een opnamestop kan partieel of geheel zijn. Een partiele opnamestop houdt in dat voor een of 
een beperkt aantal specialismen geen mogelijkheden zijn om tot opname over te gaan. Bij een 
algehele opnamestop zijn er voor geen enkel specialisme mogelijkheden om tot opname over 
te gaan. Voordat een opnamestop daadwerkelijk wordt afgekondigd, moet de procedure 
warden gevolgd zoals die is vastgelegd door de WPZ. 

De bezettingsgraad van de bedden op de verpleegunits inteme geneeskunde is hoog, in 1997 
gemiddeld 88%. Bezettingscijfers van de bedden op de units 36, 37 en 38 op maandniveau staan 
in bijlage 10. In deze cijfers zijn de geplande beddensluitingen verdisconteerd. Sommige 
maanden laten een bezettingsgraad van meer dan 95% zien. 
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Over het hele ziekenhuis gezien was de gemiddelde bezettingsgraad in 1997 88%. Dit is in 
vergelijking met andere ziekenhuizen vrij hoog. Volgens het SIG [1998] was in 1997 de 
bedbezettingsgraad in het IZB 81 %, terwijl deze in de spiegelgroep 78% was. De afwijking, 81 % 
in plaats van 88%, wordt veroorzaakt door het feit dat in de berekening door het SIG de geplande 
beddensluitingen niet zijn meegenomen. Uit deze cijfers mag wel geconcludeerd worden dat de 
bezettingsgraad van de bedden in het IZB relatief hoog is. 
Hoge bezettingsgraden in combinatie met een stochastisch, onregelmatig, aankomstproces 
hebben wachtrijen tot gevolg. In het zorgjargon zijn dit de wachtlijsten. Omdat opnamen bij 
inteme geneeskunde voor een groot deel acuut zijn, is wachtlijstvorming niet of nauwelijks 
mogelijk. Het gevolg voor de verpleegunits inteme geneeskunde is opstopping of leegloop. 

Onderzoek- en behandelafdelingen 
Op de functie- en rontgenafdeling maakt men zelf de afspraken met de patienten. Dit betekent 
dat de huisartspatienten en de patienten die door een specialist worden verwezen, opbellen voor 
een afspraak of persoonlijk aan de balie komen. Niet voor alle onderzoeken hoeven afspraken te 
worden gemaakt. Kortdurende onderzoeken worden direct gedaan, zonder afspraak, zodat de 
patient met de uitslag bijvoorbeeld meteen weer terug kan naar het spreekuur van de specialist. 

Voor ieder onderzoek zijn vastgestelde tijden waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. Er is een 
wekelijks programma. Sommige onderzoeken worden de gehele dag door gedaan en soms ook 
op iedere dag van de week. Dit is onder meer afhankelijk van de aard van het onderzoek en het 
volume van de vraag naar het betreffende onderzoek. Zo worden bijvoorbeeld onderzoeken, 
waarvoor de patient nuchter moet zijn uitsluitend 's ochtends uitgevoerd. Heel specifieke 
onderzoeken worden soms slechts een dagdeel in de week verricht. 
Patienten worden handmatig of in het automatische afsprakensysteem ingepland op de gewenste 
termijn. Datum en tijdstip worden in overleg met de patient bepaald. 

De functie-afdeling roept klinische patienten op aan het eind van een programma. Op de units is 
dan al wel bekend op welk dagdeel het onderzoek zal plaatsvinden; de tijd kan dan nog niet exact 
word en gegeven. Op het moment dat alle poliklinische patienten hun onderzoek of behandeling 
hebben gehad, wordt de vervoersdienst gebeld. De vervoersdienst haalt de klinische patient( en) 
op en brengt ze naar de functie-afdeling. In sommige gevallen is het om medische redenen 
noodzakelijk dat een verpleegkundige de patient begeleidt. 
De rontgenafdeling heeft speciale programma's voor klinische patienten. Vaak worden 
onderzoeken bij klinische patienten ook in andere ruimten uitgevoerd, dan onderzoeken bij 
poliklinische patienten. Voor klinische patienten worden, op dezelfde manier als voor 
poliklinische, afspraken gemaakt. 

De drie laboratoria werken in grote lijnen op vergelijkbare wijze. Er worden geen afspraken 
gemaakt voor onderzoeken. Het materiaal komt binnen, wordt onderzocht en uitslagen worden 
gerapporteerd. Afhankelijk van de doorlooptijd van het onderzoek is de termijn waarop de 
uitslag bekend wordt korter of langer. Ook bij de laboratoria is het zo dat bepaalde onderzoeken, 
waar weinig vraag naar is, niet dagelijks worden uitgevoerd. Deze worden geclusterd, vanwege 
schaalvoordelen. 

§ 3.5 lnventarisatie knelpunten 
In deze paragraafworden de knelpunten, die zich in de huidige situatie voordoen, genoemd. 
Begonnen wordt met de evaluatie van de genoemde knelpunten en mogelijke oplossingen uit de 
notitie Capaciteitsmanagement. Vervolgens worden de knelpunten opgesomd, zoals die naar 
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voren zijn gekomen tijdens interviews met specialisten, verpleegkundigen en leidinggevenden 
binnen de organisatie. Tot slot wordt de samenhang hierin duidelijk gemaakt. 

3.5.1 Naar aanleiding van de notitie 
In de notitie Capaciteitsmanagement van KZ, bijlage 5, waaruit de afstudeeropdracht is ontstaan, 
wordt een aantal knelpunten genoemd. Door de opstellers van deze notitie is duidelijk gemaakt 
<lat het hierbij ging om subjectieve uitspraken, die door onderzoek moeten worden bevestigd of 
ontkend. Deze kunnen derhalve niet zonder meer worden overgenomen. 
Ook moet de kanttekening gemaakt worden dat de notitie sprak over capaciteitsmanagement in 
het gehele ziekenhuis, terwijl is gekozen de afstudeeropdracht te beperken tot het specialisme 
inteme geneeskunde. 
Kl Het patientenaanbod is onvoldoende stuurbaar door gebrek aan afstemrning van 

capaciteitsgebruikers 
K2 Coordinatie van het planningsproces ontbreekt 
K3 Er is onvoldoende informatie beschikbaar over opname-indicaties, verrichtingen en 

effecten hiervan op planning en capaciteitsbeslag 
K4 Gestandaardiseerde informatie ontbreekt 
KS Afspraken worden niet nagekomen 
K6 Communicatieproblematiek 
K7 Verkeerde-bed-problematiek 

Voor wat betreft Kl en K2 moet in ogenschouw worden genomen de grote verschillen die er 
bestaan tussen de specialismen. Voor wat betreft het specialisme inteme geneeskunde worden 
er geen opnameplanningen voor een aantal weken vooruit gemaakt. Er bestaan ook geen lange 
wachtlijsten. Dit is inherent aan het specialisme inteme geneeskunde. Ruim tweederde van de 
patienten inteme geneeskunde wordt acuut opgenomen, ofbinnen enkele dagen. In de 
administratieve organisatie van de afdeling planning wordt het opnameproces voor inteme 
geneeskunde als volgt beschreven: "De Locatie-beheerder (planbord) plant de patienten 
zelfstandig in aan de hand van de beschikbare capaciteit en vermelde urgentie op de 
opnameregistratiekaart. Deze planning gebeurt dagelijks." Hieruit blijkt dat het planbord een 
grote rol speelt. Op het planbord is af te lezen welke bedden bezet zijn, door welke patienten. 
In een oogopslag is duidelijk hoe het met de bedbezetting is gesteld en waar open plaatsen 
zijn. Desondanks is er geen duidelijk beschreven procedure-structuur voor acute tot korte
termijn opnamen. Dit is een reeel knelpunt bij inteme geneeskunde. 
K3 gaat over de opnameregistratiekaart en het systeemdeel Wacht. Vanwege het hoge 
percentage acute opnamen heeft inteme geneeskunde hier relatief weinig mee te maken. Voor 
wat betreft het onvolledig invullen van de opnameregistratiekaart heeft dit alles te maken met 
het vijfde knelpunt, het niet nakomen van gemaakte afspraken. 
K4 is een medisch registratie knelpunt. Dit wordt buiten beschouwing gelaten voor de 
afstudeeropdracht. 
KS en K6 zijn in de huidige situatie werkelijke problemen, waarvoor naar verbetering moet 
worden gezocht. 
K7, de verkeerde-bed-problematiek, is zeker bij inteme geneeskunde sterk aanwezig. Relatief 
veel patienten inteme geneeskunde gaan na ontslag naar een verpleeghuis. Aan de andere kant 
lijken de cijfers wel mee te vallen. In de beschouwing op de kemanalyse 1996 van het IZB staat 
dat "het aantal verkeerde bedden in ons ziekenhuis zo goed als te verwaarlozen" is, in 
vergelijking met de referentiegroep. Er is echter een groot aantal versluierde verkeerde bedden, 
waarbij een medische indicatie op papier nog wel bestaat, maar eigenlijk niet rneer nodig is en de 
patient in feite ligt te wachten op een plaats in een verpleeghuis. Overigens is <lit een zaak van 
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overleg tussen ziekenhuismanagement en verpleeghuisdirectie, en valt het buiten het 
onderzoeksgebied van de afstudeeropdracht. 
Binnen het afstudeerproject kan wel aandacht warden geschonken aan de ontslagplanning. Als 
namelijk al van tevoren bekend is wanneer een patient ongeveer ontslagen zal gaan warden, en 
de patient kan na ontslag niet naar huis, kan alvast contact warden opgenomen met het 
verpleeghuis enzovoorts. In elk geval kan het proces eerder in gang warden gezet als er een 
goede ontslagplanning is, ook vanuit de specialist. 
In de notitie warden de volgende mogelijke oplossingen aangedragen: 
01 Verbetering van wachtlijst registratie en informatie 
02 Ontwikkelen van patientenprofielen 
03 Opnameplanningssysteem (inclusief ontslagplanning) 
04 Opzetten activiteitenplanning op lange, middellange en korte termijn 
05 Flexibilisering van beddenverdeelplan, OK-schema en spreekuurschema 
06 Regeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
07 Verbeteren van communicatie 
08 Gemengd verplegen 

Hierbij zijn de volgende kanttekeningen te plaatsen. 
01 gaat met name over de invoering van het nieuwe Wacht-2 van Hiscom. Omdat voor het 
specialisme inteme geneeskunde nauwelijks gebruik wordt gemaakt van Wacht, is dit een 
onvoldoende oplossing voor capaciteitsmanagement bij inteme geneeskunde. 
02 gaat over patientenclassificatie in zorgcategorieen. Op dit moment wordt daar op de 
verpleegunits inteme geneeskunde mee gewerkt op de planborden. Ook is gedurende eenjaar 
dagelijks de zorgzwaarte op de verpleegunit geregistreerd, aangeduid in zorgcategorieen. Deze 
informatie wordt gebruikt voor het afstemmen van de personeelsinzet met de werkdruk, reactief, 
tijdens het afstemmingsrondje 's morgens om 9.00 uur. 
03 is een reele oplossingsrichting. 
04 betreft de activiteitenplanning op drie niveaus. Op strategisch en tactisch niveau werkt deze, 
op operationeel niveau kan het nodige warden verbeterd. Dit komt neer op de uitvoering van 03, 
namelijk de opnameplanning door onderzoek- en behandelafdelingen, verpleegafdelingen en 
afdeling planning van electieve, sub-acute en acute patienten, sturing op middelen en op 
personen. 
05 wordt in de huidige situatie toegepast, derhalve lijkt dit geen mogelijke oplossing. 
06 en 07 zijn reele oplossingsrichtingen. 
08 mag niet (meer) als mogelijke oplossing warden beschouwd volgens de opdrachtgever. 

3.5.2 Geconstateerde knelpunten 
De volgende lijst met knelpunten is tot stand gekomen door eigen observatie en genoemd 
tijdens interviews met verpleegkundigen, intemisten, leidinggevenden in de organisatie en 
WPZ-leden. Het ging hierbij om semi-gestructureerde interviews, in principe kreeg iedere 
respondent hetzelfde interview, echter naar aanleiding van gegeven antwoorden werd soms 
dieper ingegaan op bepaalde aspecten. De knelpunten zijn gegroepeerd per belangengroep, 
sommige knelpunten warden door verschillende groepen ervaren en warden dan ook herhaald 
vermeld. 

Verpleegkundigen 
1. De personeelsinzet op de verpleegunits is weinig stuurbaar; het aanbod van verpleegkundige 

capaciteit is constant. De vraag naar verpleegkundige capaciteit is zeer wisselend. Hierdoor 
altijd te maken met tekorten of overschotten. 
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2. Verpleegkundigen hebben het gevoel dat signalen van de werkvloer niet worden opgepikt, 
dat er niets mee wordt gedaan. "Er wordt wel geluisterd, maar vervolgens wordt het 
probleem weer teruggegeven, en zo blijf je ermee zitten." 

3. Communicatie tussen Opnameplanning en verpleegunits is veel eenrichtingsverkeer en 
ongestructureerd. 

4. Er wordt (te) veel gekeken naar lege bedden, (te) weinig naar aanwezige 
zorgzwaarte/zorglast. 

5. Onevenredige spreiding van (met name chemo-)opnamen over de dagen van de week 
6. Geplande opnamen zijn vaak op ongeschikte tijdstippen. 
7. Op de units is pas laat bekend welke patient welk onderzoek moet ondergaan en ook laat 

bekend wanneer een onderzoek kan plaatsvinden. 
8. Er is geen afstemming van de beddensluitingen en de vakanties van specialisten. 
9. Weinig afstemming en samenwerking tussen de internisten onderling. Dit uit zich 

bijvoorbeeld in visitelopen, soms 3 of 4 internisten tegelijk op een verpleegunit. Hierdoor 
verloopt dit inefficient. 

10. Personeelskrapte; dit heeft met name te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. 

Internisten 
11. De toegangstijd op de polikliniek inteme geneeskunde is onacceptabel lang, namelijk 6 

weken, terwijl 2 a 3 weken acceptabel is ( ook volgens NIV normen). 
12. Op de polikliniek is tekort aan spreekuurruimte en aan spreekuur-assistentie. 
13. Het visite-lopen van de specialisten kan niet efficient verlopen door onder andere het 

ingevoerde systeem van 'zoco 's'. Een zoco is een zorgcoordinator, een verantwoordelijk 
verpleegkundige. Iedere patient heeft een 'zoco' . De specialist heeft hierdoor met veel 
verschillende 'zoco's' te maken, die niet aansluitend beschikbaar zijn. Dit kost veel extra tijd 
voor de specialist, het visite-lopen duurt langer dan nodig. De afstemming en communicatie 
tussen medici en verpleegkundigen verloopt niet soepel. 

14. Minimale personeelsbezetting, soms onderbezetting, zowel op verpleegafdelingen als op 
ondersteunende af delingen. 

15. Door tekort aan verpleegkundigen soms inkrimping van beddencapaciteit, dus van 
opnamemogelijkheden. 

16. Te veel beddensluitingen en opnamestops 

Onderzoek- en behandelaf delingen 
17. Op het moment dat een patient wordt opgenomen, is het bij onderzoeksafdelingen nog 

onbekend welke onderzoeken hij allemaal zal ondergaan. Hierdoor moet veel op korte 
termijn worden georganiseerd. 

18. De agenda's van de functie-afdeling en het afsprakencentrum sluiten niet op elkaar aan. De 
functie-afdeling plant tot eenjaar vooruit, het afsprakencentrum tot een half jaar. Patienten 
vergeten hierdoor vaak een afspraak te maken voor een poliklinisch consult, terwijl ze wel 
het functie-onderzoek krijgen. 

19. Personeelstekort 

Organisatie en WPZ-leden 
20. Bestaande procedures met betrekking tot opnameplanning worden niet altijd gevolgd. 
21 . Communicatie ( o.a. over beschikbaarheid van capaciteiten) tussen specialisten en 

'capaciteitsbeheerders' ( afdeling Planning) is onvoldoende of zelfs afwezig. 
22. Specialisten bepalen vaak eenzijdig, zonder overleg de opnamedatum, terwijl ze geen zicht 

hebben op de beschikbaarheid van capaciteiten (bijvoorbeeld de bedbezetting). 
23. Te veel opnamestops 
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24. De ligduur is te lang, een hogere turnover is gewenst. 
25. Het gevoel bestaat dat de termijn, die verstrijkt tussen het schrijven van de aanvraag voor 

onderzoek op ondersteunende O&B-afdelingen en het ontvangen van de uitslag daarvan door 
een specialist, ingekort zou kunnen worden. 

26. Ontslagplanning naar afdeling Planning toe ontbreekt. 
27. Het reserveren van bedden voor geplande oncologie-opnamen leidt ertoe dat bedden sorns 

dagenlang leeg staan. 

Cultuur 
28. Internisten zijn slecht bereikbaar voor het project, wellicht onvoldoende belangstelling? 
29. Sterke orientatie op de eigen afdeling, weinig op het IZB als geheel. 'Men voelt zich geen 

Ignatiaan.' Hierdoor slechte afsternrning tussen verschillende capaciteitssoorten. 

Eigen observatie 
30. Relatie Opnameplanning en verpleegunits kan beter. Men is niet op de hoogte van elkaars 

situatie. Hierdoor weinig wederzijds begrip en irritaties. 
31 . Veel 'onderhands geregel' bij de opnameplanning, ongestructureerd. Dit is zeer tijdrovend. 
32. Er bestaat geen structuur voor korte-termijn opnamen, die buiten Wacht orngaan (waardoor 

dit inefficient verloopt). 
33. Cornrnunicatie over ontslagplanning is onvoldoende, hierdoor veel versluierde verkeerde 

bedden, belernrnert vlotte doorstrorning van patienten. 
34. Slechte planning van de activiteiten tijdens de opnarneperiode. 
35. Onvoldoende voorbereiding op de opname. 
36. Onnodige verlenging van ligduur door vooraf slechte afsternrning. 
37. Onduidelijkheid op opnameregistratieformulier. Wat betekent urgentie ' spoed', en 

'voorrang', welke gevolgen heeft zo'n classificatie? 
38. In het opnameplanningstraject, met name voor wachtlijstpatienten, worden gegevens 

veelvuldig overgeschreven en overgetypt. Dit is altijd foutgevoelig. 

Samenhang 
De genoernde knelpunten staan niet allernaal op hetzelfde niveau. Het een is een gevolg van 
het ander. 
Orn inzicht te krijgen in deze relaties is in eerste instantie gebruik gernaakt van een 
Interrelationship Digraph [Brassard en Ritter, 1994]. Met deze techniek worden systernatisch 
de oorzaak en gevolg relaties ge"identificeerd, geanalyseerd en geclassificeerd. Alle 
knelpunten worden hiertoe in een cirkel gerangschikt. Voor iedere cornbinatie van twee 
knelpunten wordt bekeken of er een relatie bestaat tussen de twee knelpunten. Indien er 
sprake is van een relatie wordt een pijl getekend als teken dat het ene knelpunt het andere 
be"invloedt. Na deze exercitie blijkt dat bij bepaalde knelpunten met name pijlen starten, bij de 
oorzaak-knelpunten, en dat bij andere knelpunten vooral pijlen eindigen, de gevolg
knelpunten. 
Het ID is opgenornen in bijlage 11. 

Op basis van het ID wordt een be"invloedingsscherna gernaakt. Een be"invloedingsscherna 
blijkt beter geschikt om de relaties tussen de genoernde knelpunten weer te geven dan een 
visgraatdiagrarn. Een visgraatdiagrarn gaat uit van een probleern, waarvoor oorzaken worden 
ge"identificeerd. Hierdoor zouden rneerdere visgraten rnoeten worden gernaakt. Een 
be"invloedingsscherna geeft de relaties in een figuur weer, zie bijlage 12. De 
gevolgknelpunten, rechts in de figuur, worden veroorzaakt door de rneer links gelegen 
knelpunten. 
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Uit het beYnvloedingsschema kan het volgende worden geconcludeerd: 

• Het feit dat men zich geen Ignatiaan voelt, heeft onder andere gevolgen voor de relatie 
tussen de afdeling Planning en de verpleegunits. 

• Door het onvoldoende kennen van elkaars situatie, ontstaan onbegrip, irritaties en 
communicatiestoomissen. 

• Dit probleem openbaart zich onder andere in ongeschikte opnametijdstippen en een 
onevenredige spreiding van geplande opnamen over de dagen van de week. 

• Door de ontbrekende procedure-structuur voor korte-termijnopnamen, de slechte 
communicatie over onslagplanning naar de afdeling Planning toe en de personeelstekorten 
op sommige momenten kunnen extra beddensluitingen en opnamestops ontstaan. 

• Door onduidelijke regelingen of doordat men zich niet aan regelingen houdt, verloopt de 
opnamep lanning ongestructureerd. 

• Voorafgaand aan de opname van patienten inteme geneeskunde, worden nog geen 
onderzoeken voor de patient ingepland. Hierdoor ontstaat een voor de patient minder 
efficiente planning, met een mogelijke verlenging van de ligduur. Bovendien brengt dit 
voor de onderzoeksafdeling en de verpleegunit extra onzekerheid met zich mee. Er moet 
veel op korte termijn worden geregeld, veel heen en weer telefoneren, dit is zeer 
tij drovend. 
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Hoofdstuk 4 Definitieve opdracht en gehanteerde theorie 

Het vorige hoofdstuk vormde hoofdzakelijk de input voor het tussentijds overleg. Uit dit 
tussentijds overleg resulteerde de definitieve opdrachtformulering, opgenomen in paragraaf 
4.1. Vervolgens worden het onderzoekmodel en het plan van aanpak gegeven. 
De paragrafen 4.4 tot en met 4. 7 zijn een uitwerking van het eerste deel uit het 
onderzoekmodel, namelijk de achterliggende theorie, welke is gebruikt bij de analyse en het 
herontwerp. Achtereenvolgens komen aan bod: de logistiek, het procesmanagement, de 
coordinatieprincipes van Mintzberg en enige basiskennis over het specialisme inteme 
geneeskunde. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte samenvatting; de bril waarmee 
gekeken wordt naar het onderzoekobject, de acute klinische patientenstroom inteme 
geneeskunde. 

§ 4.1 Definitieve opdrachtformulering 
Tijdens het tussentijds overleg, waarbij, naast de projectgroep, leden van de WPZ en een TU
begeleider aanwezig waren, is een presentatie gegeven over de bevindingen tot dan toe. 
Aansluitend is gesproken over het vervolg van het project, op welke punten de nadruk zou 
worden gelegd. 
Het accent kwam te liggen op de acute opnamen en de eerste dagen van de opname, waarin 
veel onderzoeken worden verricht. Hierbij moest ook aandacht worden geschonken aan de 
informatie-overdracht tussen de capaciteiten. 
De volgende definitieve opdracht is geformuleerd: 

Onderzoek de acute klinische patientenstroom van inteme geneeskunde. Maak een analyse 
van de knelpunten rondom het capaciteitsmanagement van deze stroom, mede gezien de 
problemen op de verpleegunits met het hoge percentage acute opnamen. Kijk hoofdzakelijk 
naar de onderzoeken gedurende de eerste dagen van de opname. Geef verbeteringsvoorstellen 
en werk een implementatieplan uit. 

§ 4.2 Onderzoekmodel 
Een onderzoekmodel is een schematische weergave van het doel van het onderzoek en de 
globale stappen die gezet moeten worden om dit doel te bereiken [Verschuren en 
Doorewaard, 1998]. Voor het project capaciteitsmanagement bij inteme geneeskunde is het 
onderzoekmodel in figuur 3 opgesteld. 
Hierbij wordt uitgegaan van het doel van het onderzoek, herinrichtingsvoorstellen voor het 
zorgproces inteme geneeskunde. Hiervoor is een analyse van de huidige situatie nodig, die 
wordt gemaakt in het licht van de gebruikte theorie op het gebied van logistiek, 
procesmanagement, coordinatieprincipes en inteme geneeskunde. Deze theorie vormt met 
elkaar de 'bril', waarmee naar het onderzoeksobject wordt gekeken. 
Figuur 3 wordt op de volgende pagina weergegeven. 
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Theorie 

Logistieke theorie 
(§4.4) 

Procesmanagement 
(§4.5) 

Coordinatie-theorie 
(§4.6) 

Inteme Geneeskunde 
(§4.7) 

Figuur 3 Onderzoekmodel 

a 

u 

§ 4.3 Plan van aanpak 

... .... 
Bril Analyse 
(§4.8) 

Diagnose 

At. 
(HS) ... .. 

', Ontwerpen 

Acute klinische herinrichtings-

patientenstroom inteme voorstellen 

geneeskunde (H6) 

1. Literatuur op het gebied van logistiek (in de zorgsector) doornemen 

Doelstelling 

Herinrichtingsvoorstellen 
+ 
Implementatieplan (H7) 

2. Overige bruikbare theorie scannen; procesmanagement, coordinatieprincipes, interne 
geneeskunde 

3. Gesprekken voeren met deskundigen op het gebied van capaciteitsmanagement in 
ziekenhuizen 

4. Benodigd k:wantitatief materiaal verzamelen voor diepte-analyse 
5. Diagnose stellen + consensus bereiken hierover binnen het IZB 
6. Herinrichtingsvoorstellen ontwerpen + consensus bereiken hierover, zowel binnen als 

buiten het ziekenhuis ( ook met eerste lijn; huisartsen) 
7. Keuze maken voor het herontwerp 
8. Uitwerken implementatieplan 
9. Rapport schrijven 

§ 4.4 Logistieke theorie 
De logistieke theorie, die gebruikt wordt in dit project, wordt in drie subparagrafen 
beschreven. Allereerst warden enkele definities gegeven van logistiek en productiebesturing 
in het algemeen. Daarna komen de afwijkende kenmerken van een ziekenhuis aan de orde en 
wordt aangegeven welke invloed dit heeft op logistiek in een ziekenhuis. De derde 
subparagraaf gaat in op patientenlogistiek en capaciteitsmanagement in ziekenhuizen. 

4.4.1 Logistieke besturing 
Logistiek is van oorsprong afkomstig uit de militaire wereld. Daarom hanteert de dikke Van 
Dale de volgende definitie: "alle voorbereidingen en handelingen die nodig zijn om de 
troepen op de meest doeltreffende wijze van goederen en voorraden te voorzien en onder de 
gunstigste omstandigheden te doen strijden". Tegenwoordig wordt onder logistiek verstaan 
"het met elkaar in verband brengen van alle elementen die het voortbrengings- en 
distributieproces betreffen, met de bedoeling de klant bevredigend te bedienen op het moment 

21 



dat hij dat wenst en met zo gering mogelijk kapitaalsbeslag in voorraden" [Van de Wiel, 
1993). 
Logistieke besturing richt zich op het primaire proces van een organisatie. Het primaire 
proces bevat alle activiteiten van inkoop tot en met de distributie en alle productie-activiteiten 
die zich daar tussenin bevinden. 
Door Bertrand, Wortmann en Wijngaard [ 1996] is een raamwerk voor productiebeheersing 
ontwikkeld. De kem van het raamwerk is dat besturing plaatsvindt op twee niveaus, namelijk 
op fabrieksniveau en op afdelingsniveau, die beide weer in niveaus zijn op te delen. Hierin 
vormt de aggregaatbeheersing de hoogste beslisfunctie. De aggregaatbeheersing maakt 
gebruik van marktinformatie en productie-informatie. Hierdoor is het een overleg tussen 
productie en verkoop. Deze afstemming is van groot belang. Binnen het bedrijfresulteert de 
aggregaatbeheersing op fabrieksniveau in een capaciteitsplan en een materiaalplan. Deze 
plannen worden op afdelingsniveau uitgewerkt; op basis de vrijgave van werkorders en de 
beschikbaarheid van materialen wordt het productieproces binnen de afdelingen aangestuurd. 

4.4.2 Waarom patientenlogistiek niet gelijk is aan productielogistiek 
Vanuit de opleiding technische bedrijfskunde wordt hoofdzakelijk de goederenlogistiek 
bestudeerd. De reden hiervan kan worden gezocht in het feit dat het primaire proces in 
industriele bedrijven de goederenstroom betreft. In ziekenhuizen ligt dit anders, daar gaat het 
primair om zorgverleningsprocessen en patientenstromen. In een ziekenhuis is de 
goederenstroom een secundaire stroom, ondergeschikt aan de patientenstroom. Een 
patientenstroom is een bijzonder type 'goederen'stroom. Een patientenstroom beschikt over 
een aantal kenmerken, die dermate afwijkend zijn van goederenstromen dat het nuttig is een 
korte studie te verrichten naar de verschillen waarmee rekening moet worden gehouden. De 
verschillen tussen goederen- en patientenlogistiek zullen hieronder worden samengevat. 
Algemene logistieke theorieen zullen altijd beoordeeld moeten worden, met deze verschillen 
in het achterhoofd. 
• De inkomende stroom bestaat in productiebedrijven uit de ingekochte goederen. Deze 

stroom wordt aangestuurd door inkopers van de organisatie zelf. In ziekenhuizen is de 
inkomende stroom, zijn de binnenkomende patienten autonoom. Patienten komen binnen 
na verwijzing door de huisarts of op eigen initiatief. De omvang van deze stroom is 
hierdoor niet stuurbaar. W el kan bij het electieve deel van deze stroom bepaald worden op 
welk moment een patient binnenkomt. Het acute deel van de inkomende stroom is niet te 
sturen. Voor specialismen met veel spoedgevallen is deze stroom dus slecht te sturen, 
zowel klinisch als poliklinisch. 

• Voorraden zijn niet mogelijk, wachtrijen in beperkte mate. Het verschil tussen een 
voorraad en een wachtrij is, dat een wachtrij wacht op capaciteit en een voorraad wacht op 
de beslissing omtrent verdere bestemming. Wachttijden en wachtlijsten kunnen gezien 
worden als een bepaalde mate van wachtrijvorming. 

• Ten opzichte van een productiesituatie heeft men in de gezondheidszorg en zeker in de 
inteme geneeskunde te maken met een groot aantal spoedorders. In de (industriele) 
logistieke concepten wordt hier slechts ten dele rekening mee gehouden. Daar wordt 
veelal uitgegaan van productie op basis van planning. Dat dit een groot knelpunt is in het 
capaciteitsmanagement zal in het volgende hoofdstuk duidelijk worden. 

• De patient is klant en grondstof tegelijk. Het zorgproces begint wanneer de patient met 
een zorgvraag komt. 

• Het menselijke aspect. Een patient is geen materieel product. Hierdoor worden in een 
ziekenhuis keuzes gemaakt op basis van andere criteria dan in een productie-omgeving. 
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• Er is in de gezondheidszorg geen sprak:e van tevoren bepaalde productspecificaties, zoals 
in productiesituaties gebruikelijk is. Ieder product is uniek, afhankelijk van de individuele 
zorgvraag van de patient. 

• Processen in de gezondheidszorg kennen grote variaties. In een productiebedrijf wordt de 
productiecapaciteit hoofdzakelijk gevormd door machines, die identieke bewerkingen 
uitvoeren. Ziekenhuiscapaciteit bestaat veelal uit mensen. Veel van hen hebben ieder een 
eigen werkwijze. Hierdoor bestaan er grotere variaties in ( onderdelen van) een zorgproces, 
dan dat in productiesituaties gewoon is . 

• Belangrijke uitvoerders in het primaire proces in de gezondheidszorg zijn hooggeschoolde 
vaklieden (specialisten) die zelf als het ware orders genereren ( en daarmee ook de kosten) 
en (impliciet) ook de werkvoorbereiding doen [Bertrand en De Vries, 1993]. Bovendien 
werken deze specialisten niet in dienstverband en daardoor zijn tact en overredingskracht 
minstens even belangrijk als standvastigheid van het management. 

• Een laatste verschil, dat de laatste jaren minder groot is geworden, maar nog wel degelijk 
aanwezig is, is het volgende. Daar waar productie-organisaties te maken hebben met 
volledige marktwerking, geldt dit slechts in beperkte mate voor ziekenhuizen. 
Ziekenhuizen hebben hierdoor in het verleden minder aandacht gehad voor 'logistiek 
denken' en ' customer service'. [Bertrand en De Vries, 1993 en Vissers, 1998] 

4.4.3 Patientenlogistiek en capaciteitsmanagement in een ziekenhuisomgeving 
Hoewel gezondheidszorglogistiek op veel punten afwijkt van productielogistiek, zijn 
onderdelen van de productielogistiek zeker bruikbaar voor de gezondheidszorglogistiek. In 
deze paragraaf zal hier nader op ingegaan worden. Ook specifiek voor de gezondheidszorg 
ontwikkelde logistieke theorieen komen aan bod. 

Patientenlogistiek verwijst naar de operationele beheersing van de keten van activiteiten die 
plaats vinden in het kader van het proces van zorgverlening aan een patient. Daarbij gaat het 
om, uitgaande van de zorgvraag van de patient, het zodanig organiseren van de 
zorgactiviteiten dat voldaan wordt aan kwaliteitseisen ten aanzien van de dienstverlening en 
dat zo doelmatig mogelijk wordt omgegaan met de beschikbare capaciteiten. [Vissers, 1998] 
Door Groot, Kremer en Vissers [1993] is de volgende definitie voor productiebesturing van 
zorginstellingen geformuleerd: 'het ontwerpen, plannen, invoeren en beheersen van 
patientenstromen en zorgactiviteiten binnen een zorgsysteem om een op de klant afgestemde 
leveringsflexibiliteit (op afspraak, spoed, acuut) en leverbetrouwbaarheid (wachttijd) te 
realiseren teneinde output/throughput te maximaliseren binnen een vast budget' . Bantering 
van een budget impliceert minimalisatie van kosten bij handhaving van kwaliteit. 
Kusters [1988] verstaat onder productiebeheersing in een ziekenhuis het door middel van 
coordinatie van activiteiten komen tot afstemming van vraag en aanbod van capaciteiten 
waarbij zowel de doorstroming van de patienten als de bezetting van capaciteiten in de hand 
gehouden moeten worden. 

Het ziekenhuis is een op capaciteit georienteerde organisatie. Dit is de tegenstelling van een 
productgeorienteerd bedrijf. Er is geen sprake van grondstoffen, halffabrikaten en 
eindproducten, maar van bewerkingen die beslag leggen op capaciteit en van orders die 
wachten op verwerking [Bertrand en De Vries, 1993]. 
Productgeorienteerde bedrijven leggen buffers aan van producten. In de vorige paragraaf is 
reeds genoemd dat dit in een ziekenhuis niet mogelijk is. De reden hiervan is dat een 
ziekenhuis een capaciteitsgeorienteerd bedrijf is. Door gebruik te mak:en van voorraden kan 
een productiebedrij f zich een inflexibele capaciteitsstructuur veroorloven. Door het 
produceren op voorraad wordt feitelijk capaciteit opgeslagen. Capaciteitsgeorienteerde 
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bedrijven kunnen geen capaciteit opslaan in voorraden. Variaties in de vraag naar capaciteit 
worden opgevangen door wachtlijsten en wachttijden en flexibiliteit in aanbod van capaciteit. 

Productiebesturing is complex. Om de complexiteit te reduceren wordt gebruik gemaakt van 
horizontale of verticale decompositie, waardoor beter te besturen deelsystemen ontstaan. 
In ziekenhuizen kan gebruik gemaakt worden van verticale decompositie naar 
beslissingsniveau. Hierbij kunnen vijf planningsniveaus worden onderscheiden [Vissers, 
1994). Schematisch wordt dit besturingsraamwerk weergegeven in onderstaande figuur 4. 

Niveau 
Strategische planning 
Patientenstroomhoofdplanning 
Capaciteitstoewijzing (volume) 
Capaciteitstoewijzing (tijd) 
Operationele planning 

Tijdshorizon 
2 tot 5 jaar 
1 tot 2 jaar 
maanden tot 1 jaar 
weken tot maanden 
dagen tot weken 

Bes lissingsfunctie 
Wat gaat het ziekenhuis in de toekomst doen 
Wat gaat het ziekenhuis in de komende periode doen 
Hoe worden de capaciteiten verdeeld over specialismen 
Hoe worden de capaciteiten geroosterd 
Wie wordt wanneer door wie benaderd 

Figuur 4 Raamwerk productiebesturing in ziekenhuizen (bron : Yissers, 1994) 

Beslissingen met gevolgen voor de langere termijn bevinden zich op een hoger niveau binnen 
het raamwerk en bepalen de grenzen voor besluitvorming op lagere niveaus. 
Strategische Planning richt zich op de langere termijn besluitvorming over het toekomstige 
ziekenhuisprofiel. 
Patientenstroom Hoofdplanning richt zich op besluitvorming voor de ontwikkeling van de 
ziekenhuisproductie voor het volgend jaar. 
Capaciteitstoewijzing richt zich op de toewijzing van capaciteiten naar specialismen of 
af delingen. 
Capaciteitsroostering richt zich op de planning van toegewezen capaciteiten binnen roosters. 
Operationele Planning richt zich op de dagelijkse planning van werkzaamheden binnen het 
ziekenhuis. 
Dit kan worden vergeleken met het raamwerk voor productiebeheersing van Bertrand e.a. 
[1996], genoemd in 4.4.1. Op het niveau van de patientenstroomhoofdplanning bevindt zich 
de aggregaatbeheersing, een zaak van afstemming tussen productie en verkoop. Dit wordt in 
de gezondheidszorg vorm gegeven door het j aarlijks tripartite-overleg tussen zorgverzekeraars 
(als vertegenwoordiging van de klanten c.q. patienten), ziekenhuis en specialisten (als 
producerende partijen), zie bijlage 4. Het doel van dit overleg is te komen tot productie
afspraken. De capaciteitstoewijzing op volume is in het raamwerk van Bertrand e.a. [1996] de 
afstemming op fabrieksniveau. De capaciteitstoewijzing op tijd en de operationele planning 
zijn te vergelijken met de afstemming op afdelingsniveau in het raamwerk van Bertrand e.a. 
[1996] 

Capaciteitsmanagement kan op ieder van de bovenstaande niveaus worden toegepast. Het gaat 
daarbij om een match tussen twee doelstellingen [De Vries, 1998]: 
1. Doelmatigheid in de zin van capaciteitsbenutting (geen leegloop, hoge productiviteit). 
2. Logistieke kwaliteit in de zin van korte toegangstijden, wachttijden en doorlooptijden 

voor de patient. 

Patientenstroombeheersing gaat over de coordinatie van de gehele patientenstroom over de 
afdelingen heen. Schematisch wordt het verschil tussen afdelingsbeheersing en 
patientenstroombeheersing weergegeven in figuur 5, naar Vissers [1998). 
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Patientenstroombeheersing 

( ) ( ) ( ) ( ) 

Afdelingsbeheersing Afdelingsbeheersing Afdelingsbeheersing Afdelingsbeheersing 

Figuur 5 Relatie tussen afdelingsbeheersing en patientenstroombeheersing (Naar: Vissers, 1998) 

Aan afdelingsbeheersing wordt binnen ziekenhuizen veel aandacht besteed. Ziekenhuizen zijn 
van oorsprong functioneel georganiseerd, niet procesmatig. Een patient doorloopt een proces, 
en doet daarbij veel verschillende afdelingen aan. 
Bijvoorbeeld, Processtap Afdeling 

eerste consult - polikliniek 
echo - rontgenaf de ling 
ECG - functie-afdeling 
opname - verpleegunit 

Iedere afdeling is in grote mate zelfstandig, hanteert een eigen planning en een eigen, 
optimale, wijze van organiseren. Hierdoor komt de patient voor een groot aantal loketten te 
staan. Steeds meer groeit echter het inzicht dat met name ook de patientenstroombeheersing 
van groot belang is. Er wordt steeds meer over de muren van afdelingen heen gekeken om het 
proces in beeld te krijgen dat een patient doorloopt. 

De planning van patientenstromen kent twee hoofddoelstellingen: [De Vries, 1988]: 
1. Evenwicht tussen vraag naar en aanbod van zorg 
2. Evenwicht tussen onzekerheid en dynamiek aan de ene kant en flexibiliteit aan de andere 

kant 

Vanuit de eerste hoofddoelstelling kunnen de volgende subdoelstellingen worden 
onderscheiden voor de beide betrokken partijen in de gezondheidszorg, zorgvragers en 
zorgbieders [Bertrand en De Vries, 1993]: 
a) zorgvrager: snelle en betrouwbare levering, korte wachttijden 
b) zorgbieder: effectief en efficient gebruik van capaciteit en deskundigheid 
Deze subdoelstellingen kunnen met elkaar in conflict zijn. Zo is een hoge bezettingsgraad tot 
op zekere hoogte wenselijk voor de zorgbieder, :rnaar negatief voor de zorgvrager. Bij een 
hoge bezettingsgraad kunnen de wachttijden, en daarmee de doorlooptijd van het proces 
immers hoog oplopen. 
In figuur 6 wordt de relatie weergegeven tussen de bezettingsgraad en de doorlooptijd van een 
proces, overgenomen uit Bertrand e.a. [1996] . 
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Figuur 6 Relatie tussen bezettingsgraad en doorlooptijd van een proces (Naar: Bertrand e.a., 1996) 

Met betrekking tot de tweede hoofddoelstelling het volgende. Er is meer onzekerheid 
naarmate de veranderingen waarop moet worden gereageerd onverwachter komen. N aarmate 
de veranderingen groter zijn, is er meer dynamiek. 
Om onzekerheid en dynamiek op te kunnen vangen is flexibiliteit nodig. Bij het opvangen van 
plotselinge veranderingen dient er snelle communicatie te zijn en decentrale besluitvorming. 
Vormen van flexibiliteit: [Bertrand e.a., 1996] 
• multi-inzetbaarheid van mensen 
• overcapaciteit 
Er moet evenwicht zijn tussen onzekerheid en dynamiek aan de ene kant en flexibiliteit aan de 
andere kant. De flexibiliteit moet minstens even groot zijn als de onzekerheid en dynamiek. 
Flexibiliteit is nodig in tijd en hoeveelheid (mix en volume). 

§ 4.5 Procesmanagement 
Het begrip proces komt uit de systeemleer. Een proces is een verzameling van 
aaneengeschakelde activiteiten die waarde toevoegen door het tot stand brengen van vereiste 
outputs vanuit een aantal inputs [Walburg, 1997]. Figuur 7 is een eenvoudige weergave van 
een proces. 

-----1►-.il Proces 
Input . Output ► 

Figuur 7 Een proces (Naar: Walburg, 1997) 

Als onderdeel van het EFQM kwaliteitsmodel behandelt Walburg het management van 
processen in zijn boek Integrale kwaliteit in de gezondheidszorg [1997]. Hierin omschrijft hij 
het doel van procesmanagement als het leveren van producten en diensten van de hoogst 
mogelijke kwaliteit. Derhalve gaat het erom de processen te definieren, te meten, te beheersen 
en te verbeteren. 
Als het proces niet wordt vastgelegd, is er geen inzicht in de samenhang en relatie tussen de 
diverse procesonderdelen. Walburg zegt <lat verbetering dan ad hoc, intui.'tief en impliciet is. 
Daarom is het ook in de gezondheidszorg zinvol om processen te beschrijven en te beheersen. 
Dan zijn ze te sturen en aan te passen aan nieuwe bevindingen en aan strategische doelen. 
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Wil een proces beheersbaar zijn, dan moet het stuurbaar zijn en <lat is afhankelijk van de 
variatie. Onwenselijke en onnodige vormen van variatie moeten worden voorkomen. Er zal 
echter altijd variatie in een zorgproces blijven bestaan, doordat behandeling en zorg altijd een 
element bevatten <lat betrekking heeft op de individuele patient. [Walburg, 1997] 

Er zijn verschillende soorten processen. Er zijn primaire processen en secundaire processen, 
zie 4.4.2. Het primaire proces moet duidelijk in kaart worden gebracht. Daarbij moet men niet de 
illusie hebben alle patienten en alle mogelijkheden, alle casussen in een schema te kunnen 
vangen. Het gaat om de hoofdstromen. In dit project wordt gefocust op de klinische acute 
patientenstroom en dan met name de eerste paar dagen, tot aan de diagnosestelling. Bij de 
procesbeschrijving kan gebruik worden gemaakt van de stroomschema-techniek, ook wel de 
IDEF-schema-techniek genoemd [Fransoo e.a, 1997]. 
Als dit proces grotendeels ontrafeld is en geobjectiveerd door gebruikmaking van kwantitatieve 
gegevens, kan de aandacht worden gericht op het capaciteitsmanagement. 

§ 4.6 Coordinatie-theorie 
Een ziekenhuis is, volgens de typologie van Mintzberg [1979], te typeren als een 
professionele bureaucratie. Kenmerken van een professionele bureaucratie zijn: werk op 
operationeel niveau wordt gedaan door hoogopgeleide professionals. Er is een grote mate van 
horizontale specialisatie, ieder heeft zijn eigen kennisgebied; verticaal gezien zijn de functies 
juist heel breed, er is nauwelijks of geen hierarchie. Er is sprake van standaardisatie van 
vaardigheden, standardisation of skills, geen standaardisatie van werkprocessen en geen 
standaardisatie van uitkomsten. Onderlinge afstemming tussen de professionals geschiedt 
doordat iedereen globaal weet wat hij van de ander kan verwachten. 
Het werk, dat de professionals verrichten in een professionele bureaucratie wordt wel 
pigeonholing of the pigeonholing process genoemd. Dit houdt in dat er grofweg twee stappen 
warden genomen, namelijk 
1. diagnose stellen, het beestj e ( de vraag/klacht van de klant/patient) een naam geven 
2. programma, behorend bij de diagnose, toepassen op de klant/patient 
De kem van the pigeonholing process wordt door Simon [1977] samengevat 'the pleasure that 
the good professional experiences in his work is not simply a pleasure in handling difficult 
matters; it is a pleasure in using skillfully a well-stocked kit of well-designed tools to handle 
problems that are comprehensible in their deep structure but unfamiliar in their detail'. 
Mintberg [1983] zet in zijn boek 'Structure in fives' uiteen dater vijf 
coordinatiemechanismen zijn, die in beginsel bepalen hoe de organisatie wordt gecoordineerd. 
De vijf coordinatieprincipes zijn: 
• onderlinge afstemming (mutual adjustment) 
• directe supervisi e ( direct supervision) 
• standaardisatie van werkprocessen (standardization of workprocesses) 
• standaardisatie van uitkomsten (standardization of outputs) 
• standaardisatie van vaardigheden (standardization of input skills) 
In figuur 8 worden de coordinatiemechanismen schematisch weergegeven. 
Wanneer een bepaald coordinatiemechanisme de overhand krijgt, ontstaat een daarbij 
passende organisatiestructuur. Wanneer bijvoorbeeld sterk de nadruk zou worden gelegd op 
procedures en protocollen, zou een machine-bureaucratie ontstaan, die te weinig flexibiliteit 
biedt ten opzichte van de onzekerheid en dynamiek waarmee men in het ziekenhuis te maken 
heeft. Op deze manier leidt standaardisatie van werkprocessen tot een machine-bureaucratie. 
Onderlinge afstemming leidt tot een adhocratie, directe supervisie hoort bij een 'simple 
structure', standaardisatie van vaardigheden bij een professionele bureaucratie en 
standaardisatie van uitkomsten bij een divisiestructuur. 
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Figuur 8 De vijf coordinatiemechanismen (Bron: Mintzberg, 1983) 

§ 4.7 lnterne geneeskunde 

0 

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op het vakgebied van de inteme geneeskunde. Het is 
een stukje basiskennis omtrent het onderwerp van onderzoek, resulterend uit literatuurstudie. 
Achtereenvolgens komen de internist, de inteme geneeskunde en het diagnostisch proces aan 
de orde. 

4.7.1 De internist 
Om een algemene indruk te krijgen van de internist, is het raadzaam eerst te zoeken naar 
definities. De literatuur biedt een keur aan omschrijvingen en definities, waarvan er hier een 
aantal wordt opgesomd. 

• Ben internist is een arts voor inwendige ziekten [Coelho, 1993). 

• Ben internist is iemand met een hoog opleidingsniveau en een diepgaande kennis van de 
belangrijkste orgaansystemen in het lichaam; een diagnosticus die geschoold is in het 
hanteren van complexe ziektebeelden, kennis heeft van ziektepreventie en opkomt voor de 
oudere mens [De Vries, 1996). 

• De internist is de centrale, niet-snijdende behandelaar van patienten met somatische ziekten 
in een of meer belangrijke orgaansystemen met uitzondering van het centrale zenuwstelsel en 
de huid [Blijham, 1996]. 

Dat internisten een breed werkterrein hebben, blijkt wel uit de volgende citaten. De internist ziet 
patienten met uiteenlopende ziektebeelden en beschikt over een gevarieerd diagnostisch en 
therapeutisch arsenaal [Blijham, 1996). 
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Meer dan andere specialisten zijn internisten in staat om patienten te behandelen die 
aandoeningen hebben aan meer dan een orgaan of orgaansysteem [Levi en Siegert, 1996]. 
In het ziekenhuis bezet de internist een centrale positie. Hij is voor de huisarts vaak het eerste 
aanspreekpunt bij het te voeren beleid voor wat betreft diagnostiek en therapie. Ook binnen het 
ziekenhuis heeft de internist een belangrijke integrerende en coordinerende functie. [Lockefeer 
en Meinders, 1991] 

Uit al deze definities en omschrijvingen komt het volgende beeld naar voren: een internist 
• is een beschouwende, niet snijdende specialist. 
• is een centrale schakel in het Nederlandse zorgproces. 
• is specialist in een vakgebied dat heel breed is. Hij is de deskundige van een groot aantal 

organen en orgaansystemen. 
Dit laatste, de breedte van het vakgebied, heeft er overigens toe geleid dat er tegenwoordig 
onderscheid wordt gemaakt tussen algemene internisten en deelspecialisten in de interne 
geneeskunde. 

4.7.2 De interne geneeskunde 
De interne geneeskunde is een basisspecialisme, evenals chirurgie, verloskunde, gynaecologie en 
KNO-heelkunde. De basisspecialismen zijn in elk algemeen ziekenhuis vertegenwoordigd. [Van 
Gorp e.a., 1980] 
De geschiedenis van de interne geneeskunde gaat terug naar het eind van de negentiende eeuw, 
toen het begrip 'inwendige geneeskunde' ontstond. Met deze term werd dat deel van de 
geneeskunde bedoeld, dat niet viel onder de chirurgie, verloskunde en gynaecologie. [De Leeuw 
e.a., 1991] Later werden de neurologie, de psychiatrie, dermatologie, kindergeneeskunde, 
cardiologie en de longgeneeskunde hiervan afgesplitst en zo ontstond wat tegenwoordig wordt 
verstaan onder de discipline inwendige of inteme geneeskunde. 

Inmiddels zijn veel inteme deelspecialismen ontstaan, die van de 'algemene' inteme geneeskunde 
afgeleid zijn. Deze deelspecialisatie werd noodzakelijk toen de kennis van de inwendige ziekten 
en behandelingswijzen steeds meer toenam en het daardoor onmogelijk werd voor een internist 
om het hele terrein van de inwendige geneeskunde diepgaand te beheersen. Deze ontwikkeling 
begon zo rond de jaren vijftig. Men bleef echter het belang inzien van de internist als generalist. 
Dit inzicht heeft ervoor gezorgd dat niet alle inteme deelspecialisaties uitgegroeid zijn tot 
zelfstandige disciplines en dat de algemene internist ook nog altijd bestaat. 
Deelspecialisaties binnen de inteme geneeskunde zijn: 

• Endocrinologie 

• Hematologie 

• Infectieziekten 

• Intensive-caregeneeskunde 

• Nefrologie 

• Oncologie 
De gastro-enterologie en reumatologie zijn aparte specialismen geworden. 
Dat de algemeen internist nog bestaat, en niet alle deelspecialisaties zelfstandige specialismen 
zijn geworden, is volgens Beeson [1986] van groot belang, aangezien veel belangrijke 
klachten en symptomen niet onder een deelspecialisme vallen. 
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4.7.3 Het diagnostisch proces 
Op het moment dat de patient de spreekkamer van de internist binnenkomt, begint het 
diagnostisch proces. Dit proces bestaat uit drie fasen: de anamnese, het lichamelijk onderzoek en 
het speciele onderzoek. [Erkelens, 1985] Het wordt weergegeven in :figuur 9. 

Klacht 

Anamnese 

Lichamelijk onderzoek 

Specieel onderzoek 

Diagnose 

Figuur 9 Het diagnastisch proces. Tijdens het lichamelijk anderzaek en na het bekend warden van de uitslagen van het specieel anderzoek kan 
indien nodig teruggegaan warden naar de anamnese resp. het lichamelijk anderzaek. (Naar: Erkelens, 1985) 

De anamnese, letterlijk 'herinnering', is de voorgeschiedenis van de ziekte; hetgeen de patient bij 
het onderzoek aan de arts meedeelt omtrent het ontstaan van de ziekte, vroegere ziekten et cetera 
[Coelho, 1993]. Na een zorgvuldig opgenomen anamnese kan de diagnose al in tachtig procent 
van de gevallen gesteld worden. Het is een kwestie van goed combineren en veel ervaring. 
Erkelens [1985] zegt het volgende over de anamnese: "Zeer kort na de confrontatie met de 
patient en na de eerste antwoorden op zijn vragen formeren zich in de geest van de clinicus 
een of een aantal vage of scherp omschreven veronderstellingen. Deze veronderstellingen 
worden getoetst aan de in de geest opgeslagen ziektebeelden, vaak via een of enkele 
sleutelgegevens. Hier komt het aspect van het 'aha'-denken in plaats van het logisch denken 
naar voren. Op grond van enkelvoudige gegevens wordt direct associatief gedacht, 
bijvoorbeeld: hoest-Iongaandoening, warmte-intolerantie-hyperthyreoi'die, nachtzweet
infectie, koude rilling-bacteriemie. 

Tijdens de verdere anamnese worden de veronderstellingen aangescherpt door: 
• bevestiging ofverwerping op grond van antwoorden op gerichte vragen, 
• bevestiging ofverwerping op grond van routinevragen, 
• op het spoor komen van modi:ficaties of nieuwe veronderstellingen op grond van nieuwe 

informatie, 
• nieuwe veronderstellingen die opkomen zonder duidelijke reden." 

Het lichamelijk onderzoek is het vervolg op de anamnese. Naar aanleiding van nieuwe 
bevindingen, die nieuwe suggesties oproepen, kan het nodig zijn weer even terug te gaan naar de 
anamnese-fase. 
Na de anamnese en het lichamelijk onderzoek wordt de epicrise, de differentiele diagnose, 
opgesteld. De epicrise is een zin waarin de bevindingen verwerkt zijn en op grond daarvan een 
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waarschijnlijkheidsdiagnose wordt gesteld. Ook wordt er vaak een lijst gemaakt van mogelijke 
andere diagnosen, in volgorde van waarschijnlijkheid. 
De internist stelt het behandelplan voor de patient op. Een behandelplan is een program.ma van 
specieel onderzoek en verder te ondememen actie. [Erkelens, 1985] 
Specieel onderzoek is bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek van bloed en outlasting, rontgen
onderzoek of functie-onderzoek. Nadat de resultaten van dit onderzoek zijn verkregen, kan 
het weer nodig zijn om aanvullend onderzoek te doen of om zelfs terug te keren naar de 
anamnese-fase. 

Het resultaat van het hele proces is de diagnose. 
Als de diagnose is gesteld, wordt het verwachte verloop van de ziekte met de patient besproken. 
Tevens wordt het vervolgtraject van de patient bepaald. Dit vervolgtraject kan zowel klinisch als 
poliklinisch zijn. In acute gevallen wordt de patient direct opgenomen, zonder eerst 
onderzoeksresultaten afte wachten. Tijdens de opname vinden dan de onderzoeken plaats en kan 
de diagnose worden gesteld. 

§ 4.8 Bril, waarmee naar de problematiek wordt gekeken 
In het vervolg van het onderzoek wordt naar het te onderzoeken object, de acute klinische 
patientenstroom, gekeken met de theorie uit dit hoofdstuk. 
De logistieke theorie zal met name gebruikt worden in het analyseren van processen. 
Belangrijk zijn de verschillen tussen logistiek in de gezondheidszorg en in de industrie. De 
verticale decompositie, het raamwerk voor productiebesturing in ziekenhuizen, plaatst het 
onderzoek in zijn verband. Dit project heeft met name betrekking op het niveau van de 
operationele planning. De hogere niveaus van planning geven de grenzen aan, waarbinnen 
naar verbeteringen kan worden gezocht. Binnen het ziekenhuis is de afdelingsbeheersing goed 
georganiseerd. Het is nu zaak aandacht te besteden aan de patientenstroombeheersing. Hiertoe 
is het noodzakelijk dat het zorgproces helder in kaart wordt gebracht, zodat inzicht ontstaat in 
de patientenstromen. 
Bij het beschrijven van processen, in dit geval van het zorgproces, wordt gebruik gemaaktvan 
procesmanagement. Walburg [1997] stelt immers in zijn boek 'Integrale kwaliteit in de 
gezondheidszorg' dat het noodzakelijk is het proces vast te leggen, om verbeteringen niet 
adhoc te laten zijn. Het verschil tussen afdelingsbeheersing en patientenstroombeheersing 
benadrukt de procesfilosofie in de logistiek. 
De coordinatie-principes van Mintzberg zijn belangrijk bij het herkennen en verklaren van het 
probleem in een professionele bureaucratie. Tevens zijn ze nuttig bij het ontwerpen van de 
herinrichtingsvoorstellen, namelijk om aan te geven welke gevolgen de keuze voor een 
coordinatieprincipe heeft voor de organisatie. 
De theorie over inteme geneeskunde is, zoals eerder gezegd, min of meer de basiskennis. Een 
bedrijfskundige afstudeerder is en blijft natuurlijk altijd een vreemde eend in de bijt in een 
ziekenhuis, maar door deze basis en het kennen van enkele medische termen verloopt de 
communicatie al een stuk gemakkelijker. 
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Hoofdstuk 5 Analyse en diagnose 

Het kernprobleem is dat er veel acute opnamen zijn bij interne geneeskunde met een 
onduidelijk onderzoekplan voor de eerste dagen van de acute opname. 
Vragen die hierbij naar boven komen zijn: hoeveel acute opnamen met een onduidelijk 
onderzoekplan zijn er, hoe acuut is acuut, waarom is er geen duidelijk onderzoekplan. Deze 
vragen worden behandeld in dit hoofdstuk, dat uitloopt op de diagnose. 

§ 5.1 Acute opnamen 
5.1.1 Acute opnamen interne geneeskunde 
70% van alle opnamen bij het specialisme interne geneeskunde zijn acute opnamen. Een acute 
opname wordt in de medische administratie gedefinieerd als een opname, waarbij 12 uur voor 
de opname nog niet bekend was dat de patient zou worden opgenomen. Deze definitie wordt 
hier ook gehanteerd. 
Ten opzichte van andere specialismen is deze 70% een vrij hoog percentage acute opnamen, 
zie tabel 3. In de tabel zijn gegevens over 1997 opgenomen. Alleen kindergeneeskunde en 
longziekten hebben te maken met relatief meer acute patienten. Over het algemeen kan 
worden geconstateerd dat de beschouwende specialismen een hoger aandeel acute opnamen 
hebben. 

Tabel 3 Opnamen, uitgespli tst in acute en niet-acute opnamen, per specialisme, over 1997 (Bron: medische administratie IZB) 

70% acute opnamen betekent 30% niet-acute opnamen. Ongeveer de helft van deze geplande 
opnamen betreft kuuropnamen voor oncologie-patienten. Van het aantal kuuropnamen bestaat 
echter geen exacte administratie. De verpleegkundig specialist oncologie is bezig dit in kaart 
te brengen. Zijn voorlopige schatting is dater jaarlijks ruim 200 kuuropnamen zijn. Daarom 
wordt hier gesteld dat de helft van de niet-acute, geplande opnamen bestaat uit kuuropnamen. 

Er zijn veel pieken en dalen in het aankomstpatroon van acute klinische patienten interne 
geneeskunde. Hiertoe is een analyse gemaakt van de opname-administratie over zeven 
maanden. Hieruit blijkt dat er gemiddeld per dag 2,5 acute patienten binnenkomen op de 
verpleegunits van interne geneeskunde. De standaarddeviatie, een maat voor de spreiding 
rondom het gemiddelde, is echter relatiefhoog, namelijk 1,8. Deze kengetallen zijn 

32 



uitgesplitst naar doordeweek en in het weekend. Van maandag tot en met vrijdag komen er 
gemiddeld per dag 3 patienten aan, echter nog steeds met een standaard deviatie van 1,8. Op 
zaterdag en zondag ligt het gemiddelde op 1,5; de standaard deviatie bedraagt dan 1,2. In 
bijlage 13 is dit uitgewerkt. 

De acute opnamen hebben het volgende tot gevolg: 
• Er is weinig instroomsturing mogelijk, zie 4.4.2. 
• Door het onregelmatige aankomstpatroon van de acute patienten zijn er veel 

schommelingen in de vraag naar capaciteiten, die niet vooruit voorspeld kunnen worden. 
• Er heerst onduidelijkheid en onrust op de verpleegunit, zie 3.2.2, knelpunten 1 en 7, en 

§4.4. 

5.1.2 Acute klinische stroom 
Acute patienten komen via twee wegen op de verpleegunit: 
1 via de polikliniek. 
Dit kan zowel een gepland polikliniekbezoek zijn als een ongepland polikliniekbezoek, naar 
aanleiding van een telefonisch overleg met de huisarts van de patient. 
2 via de spoedeisende hulp (SEH). 
Een patient kan op eigen initiatief naar de SEH zijn gekomen, of op advies van zijn huisarts, 
al dan niet in overleg met een internist. 
Deze wegen worden afgebeeld in onderstaande figuur 10. 
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Figuur 10 Wegen waarlangs een acute patient op de verpleegunit komt 
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Gedurende twee maanden heeft er een registratie plaatsgevonden, waarbij werd genoteerd 
hoeveel acute patienten werden opgenomen via de SEH en hoeveel via de polikliniek. Hieruit 
bleek dat beide wegen ongeveer een gelijk aandeel hebben in de toestroom van acute 
patienten naar de verpleegunits inteme geneeskunde. Hiemaast bleek dat van de patienten die 
via de SEH komen, ongeveer tweederde van de huisarts is gekomen en eenderde op eigen 
initiatief. Van de patienten die met spoed worden opgenomen via de polikliniek, komt 90% 
van de huisarts, 10% via een geplande afspraak. 
In 5 .2.1 zal nader worden ingegaan op de verschillen tussen de twee stromen. 

5.1.3 Hoe acuut is een acute patient 
Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de 'mate van acuutheid' van patienten die nu 
acuut worden opgenomen. De stelling was dat niet alle acuut opgenomen patienten even acuut 
zullen zijn. Er zijn vijf spoedgroepen samengesteld: 
1. Opname moet nu, a la minute 
2. Opname moet vandaag nog, binnen enkele uren tot maximaal 24 uur 
3. Opname moet binnen 2 a 3 dagen 
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4. Opname moet deze ofvolgende week 
5. Opname is medisch gezien niet direct noodzakelijk, echter in combinatie met sociale 

factoren wel. 
Arts-assistenten hebben gedurende vier weken bij iedere acuut opgenomen patient 
aangegeven tot welke groep de patient behoorde. Deze indeling vond plaats op basis van de 
resultaten van het eerste blokje onderzoeken, dus op grond van de informatie die een uur na 
binnenkomst bekend kan zijn. Hieruit zijn de volgende resultaten naar voren gekomen: 
Spoedgroep 1: 35% 
Spoedgroep 2: 30% 
Spoedgroep 3: 10% 
Spoedgroep 4: 10% 
Spoedgroep 5: 15% 
In bijlage 14 worden de voorlopige opnamediagnoses opgesomd, die bij iedere spoedgroep 
behoren. 
Hieruit kan de stelling worden bevestigd. Niet alle acute patienten zijn even acuut. Met name 
spoedgroep 3 en 4 bestaat uit patienten die planbaar gemaakt kunnen worden. Hier bestaan 
mogelijkheden het aantal acute opnamen te verminderen en meer planbaar maken. 

§ 5.2 Eerste dagen van de acute opname 
5.2.1 Onderzoekplan 
In de eerste dagen van de opname van een patient inteme geneeskunde worden veel 
onderzoeken verricht. Vaak is de diagnose bij opname nog niet gesteld, in tegenstelling tot de 
situatie bij snijdende specialismen. Doordat er geen duidelijk onderzoekplan beschikbaar is, 
zorgt dit voor afstemmingsproblemen op de verpleegunit en tussen de verpleegunit en de 
onderzoekafdelingen. Oncler een onderzoekplan wordt verstaan een globaal basisprogramma, 
waarin wordt aangegeven welke onderzoeken de patient moet krijgen. Een dergelijk 
onderzoekplan neemt de onrust op de verpleegunits voor een groot deel weg en maakt het 
mogelijk onderzoeken verder vooruit in te plannen. 
In de huidige situatie is het niet gebruikelijk een onderzoekplan op te stellen. Tijdens de eerste 
visite van de behandelend specialist, worden afspraken over onderzoeken gemaakt. Bij acuut 
opgenomen patienten is de opnemend specialist niet altijd gelijk aan de behandelend 
specialist. Wie de behandelend specialist wordt, wordt onder andere bepaald op basis van de 
subspecialisatie. Er is onderscheid te maken tussen de patienten die via de polikliniek acuut 
worden opgenomen en de patienten die via de SEH acuut worden opgenomen. 

Onderzoekplan via de polikliniek? 
Patienten die via de polikliniek acuut worden opgenomen op een verpleegunit, gaan daar 
rechtstreeks heen. Er is echter, zoals in 5.2.2 zal blijken, een aantal standaard eerste 
onderzoeken, dat bij vrijwel elke patient wordt verricht. Hiervan is men op de verpleegunit op 
de hoogte. Daardoor zouden deze eerste onderzoeken in <lit geval beschouwd kunnen worden 
als een soort van onderzoekplan. Het aanvullend onderzoek wordt afgesproken als de 
behandelend specialist visite komt lopen. 

Onderzoekplan via de SEH? 
Patienten die via de SEH acuut binnenkomen op de verpleegunit zijn in een deel van de 
gevallen al gescreend. Dit houdt in dat een aantal van de eerste onderzoeken, zoals 
bloedonderzoek, ECG, rontgen-thoraxfoto, eventueel urine-onderzoek, reeds is verricht. In dit 
geval is er geen sprake meer van een onderzoekplan, als de patient binnenkomt op de 
verpleegunit. 
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In een ander deel van de gevallen zijn de patienten die via de SEH aankomen en direct 
worden doorgebracht naar de verpleegunit. In deze gevallen geeft de arts-assistent aan welk 
onderzoek een patient zal krijgen. Hierbij wordt gestart met het eerste standaard onderzoek. 
Deze laatste situatie is vergelijkbaar met die waarin patienten via de polikliniek op de 
verpleegunit arriveren. 

5.2.2 Is een onderzoekplan mogelijk? 
De kracht van een onderzoekplan is dat het een overzicht geeft van het onderzoektraject dat 
de patient zal doorlopen en dat het de basis vormt voor de planning van onderzoeken in de 
eerste dagen van de opname. Hiertoe is inzicht nodig in het proces dat een patient doorloopt 
gedurende de eerste dagen van de acute opname. 
Om inzicht te verkrijgen in het zorgproces is gebruik gemaakt van de procesmanagement
techniek, wat heeft geresulteerd in het processchema inteme geneeskunde. 
De complexiteit binnen de grote groep van inteme geneeskunde patienten moet worden 
gereduceerd door een niveau dieper te kijken dan het specialisme-niveau en een niveau hoger 
dan het niveau van de individuele patient. Hogewind [1988] noemt dit het 'kwaal-niveau' . Hij 
geeft ook aan dat patienten uniek zijn, maar kwalen niet. 
Volgens Vissers [1998] kunnen processen op twee manieren worden beschreven. Op basis van 
de klacht, dus vanuit de patient geredeneerd, of op basis van de urgentie, dit is vanuit de 
organisatie geredeneerd. Er is gekozen voor een combinatie van beide, door te kijken naar de 
huidige acute stroom met daarbinnen een opsplitsing naar klacht/aandoeningsgebied. 

Processchema 
De eerste stap in het definieren van klachtengroepen, aandoeningsrichtingen en het 
processchema bestond uit het volgende. De voorlopige diagnosen, waarmee patienten inteme 
geneeskunde van de SEH werden opgenomen gedurende twee maanden, werden 
geregistreerd. Dit resulteerde in tabel 4. 

Tabel 4 Voorlopige diagnoses van SEH voor patienten inteme geneeskunde (Bron : administratie SEH) 

V oorlopige diagnose 

Buikklachten 
Malaise 
Intoxicatie 
Koorts 
Diabetes 
Dehydratie 
Maagbloeding 
Collaps eci 
Trombose 
Pneumonie 

Aantal malen 
voorgekomen 

15 
15 
9 
8 
7 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 

Allergische reactie 
Pijn/ontsteking thorax 
Anafylatische reactie 1 
Infectie maag/darm kanaal 1 
Pancreatitis 1 
Longembolie 1 

76 
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Er heeft ook een kleinschalig onderzoek in de kliniek gelopen, waarbij gedurende 10 dagen 
acuut opgenomen patienten werden gevolgd. Hieraan is meegewerkt door verpleegkundigen 
en arts-assistenten. Van iedere patient werd geregistreerd wat de opnamereden was, op welke 
data onderzoeken werden aangevraagd, uitgevoerd en op welke data de resultaten bekend 
werden. Hieruit resulteert tabel 5 met opnameredenen: 

Tabel 5 Opnameredenen van acute patienten inteme geneeskunde 

Opnamereden 
Complicatie oncologie-patient 
Malaise 
Algemene maagdarmklachten 
Complicatie diabetespatient 
Hevige benauwdheid 
Intoxicatie 
Bloed bij ontlasting 
Observatie ivm collaps, laag Hb 
Koorts + blaasjes 
Braken + bloed bij urine 
Verdenking longembolie 
Koorts + pijn bij slikken na 

slokdarm oprekking 
Anemie 

Aantal 
5 
5 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
26 

Malaise bestaat hierbij uit combinaties van onwel voelen met lage bloeddruk, misselijkheid, 
hoofdpijn, koorts, duizeligheid. 

Door deze onderzoekjes werd de vorm van het processchema langzaamaan helderder. 
Via interviews met de arts-assistenten en intemisten en de trial and error methode (schema 
maken, terugkoppelen, aanpassen, terugkoppelen et cetera) is het processchema opgesteld. 
Een deel van het processchema staat in figuur 11. W egens ruimtegebrek staan de 
processtappen per aandoeningsrichting niet in figuur 11. Het gehele processchema is 
opgenomen in bijlage 15. 
In het processchema is een aantal primaire klachtengroepen aangegeven. Na het eerste blokje 
onderzoeken kan volgens de intemisten in 90% van de gevallen de richting worden bepaald, 
waarin de diagnose waarschijnlijk zal liggen. Op deze manier zijn er 11 aandoenings
richtingen te herkennen. 
De laatste drie richtingen, rest, overige specialismen en intoxicatie, vragen extra uitleg. De 
restgroep bestaat uit vele, weinig frequent voorkomende aandoeningen. Hiervoor is geen 
doorsnee aan te geven. In 10% van de gevallen blijken patienten eigenlijk bij andere 
specialismen thuis te horen. Intoxicaties tenslotte worden direct aan de poort herkend. 
Daarom volgen deze niet het standaard eerste blokje onderzoeken, maar een eigen pad. 
Per richting wordt in het processchema in bijlage 15 aangegeven welke onderzoeken meestal 
volgen. Afhankelijk van resultaten kunnen andere, meer of minder onderzoeken worden 
aangevraagd door de specialist. 
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Figuur IO Eerste dee] van het processchema inteme geneeskunde 
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® 10% Overig 

® 9% Andere specialismen; cardiologie, 
longgeneeskunde, neurologie, dermatologie 

Maagspoelen Consult psychiatrie 

Het doel van <lit processchema is niet een compleet beeld te geven in de diagnostiek van de 
interne geneeskunde, dan zouden beter de studieboeken kunnen warden opgeslagen. Het doel 
van het processchema is inzicht te krijgen in de trajecten, die een acuut opgenomen patient 
interne geneeskunde kan doorlopen, en in de meeste gevallen ook zal doorlopen. 
Volgens Vissers [1998] is het zorgproces bij snijdende specialismen in grote lijnen te 
vergelijken met een industrieel proces, waarin de routing volledig zeker en voorspelbaar is. 
Het zorgproces bij beschouwende specialismen is slechts in zeer beperkte mate vergelijkbaar 
met <lat van een industrieel proces. Tot aan het punt waarop de diagnose gesteld wordt, is de 
specialist in feite bezig met de eerste stap van het pigeonholing proces, zie § 4.3. Wanneer de 
diagnose is gesteld, kan een meer vaststaand programma, dat behoort bij de gestelde diagnose, 
warden gebruikt, dat uiteraard aangepast moet wordt aan de specifieke situatie van de patient. 
Uit het voorgaande kan warden afgeleid <lat het proces tot aan de diagnose, w at het onderwerp 
van onderzoek is, over het algemeen een grilliger, minder eenduidig verloop heeft. Hierdoor 
moet het processchema nadrukkelijk niet warden gelezen als een ontwerp voor een protocol 
of iets dergelijks, maar als een manier om de bestaande processen te verduidelijken. 
Uit het feit <lat een processchema voor de eerste dagen van een acute opname interne 
geneeskunde is op te stellen, wordt geconcludeerd <lat een onderzoekplan op globaal niveau 
mogelijk is. 

§ 5.3 Diagnose 
Uit het bovenstaande kan de volgende diagnose worden gesteld. 
De acute klinische patientenstroom interne geneeskunde is een omvangrijke stroom. Het gaat 
om 70% van alle opnamen voor het specialisme. De acute patienten komen zowel via de SEH 
als via de polikliniek op de verpleegunit binnen. Beide deelstromen hebben een gelijke 
omvang. Niet alle acute patienten zijn even acuut. Er is een indeling in vijf spoedgroepen te 
maken, naar de 'mate van acuutheid' van een patient. 
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De acute klinische stroom patienten inteme geneeskunde is een zeer complexe stroom. Echter 
niet zo complex als gedacht werd. Het bleek mogelijk om de complexiteit te reduceren door 
een aggregatie-niveau te definieren tussen de tot nu toe gehanteerde niveaus van de 
individuele patient en het specialisme inteme geneeskunde. Op deze manier zijn er elf 
aandoeningscategorieen te herkennen. Een patient kan warden toegewezen aan een 
aandoeningscategorie na het eerste blokje onderzoeken. Hierdoor is aangetoond dat een 
onderzoekplan, zeker op globaal niveau, tot de mogelijkheden behoort. 
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Hoofdstuk 6 Herinrichtingsvoorstellen 

Naar aanleiding van de gestelde diagnose warden in dit hoofdstuk vier voorstellen gedaan om 
een deel van het zorgproces van acute klinische patienten inteme geneeskunde opnieuw in te 
richten, zodat knelpunten warden opgelost en het zorgproces wordt veranderd. Een 
verandering kan zowel warden gerealiseerd door verbetering als door vemieuwing, dit wordt 
uitgewerkt in de eerste paragraaf. De tweede paragraaf behandelt de uitgangspunten voor 
verandering in het zorgproces. V ervolgens warden de vier herinrichtingsvoorstellen 
beschreven. Tot slot zullen de gepresenteerde ideeen warden geevalueerd en zal een keuze 
warden gemaakt welke voorstellen uitgewerkt zullen warden in een meer gedetailleerd 
heron twerp. 

§ 6.1 Verbeterinq en vernieuwing 
Verandering kan stapsgewijs plaatsvinden of sprongsgewijs. Een stapsgewijze verandering 
wordt een verbetering, ontwikkeling, continuous improvement of incremental improvement 
genoemd. Een sprongsgewijze verandering wordt vemieuwing, innovatie of design genoemd. 
[Van der Bij e.a., 1999] In dit hoofdstuk warden de termen verbetering en vemieuwing 
gehanteerd. 
Een verbetering gaat uit van de bestaande situatie, analyseert die en zoekt daarin 
verbeteringen te brengen. [Plsek, 1997] 
Bij een vemieuwing wordt meer afstand genomen van de bestaande situatie. Het uitgangspunt 
wordt gevormd door de functie van een entiteit. De manier waarop deze functie wordt 
ingevuld, wordt daarbij volledig opnieuw ontworpen. Van der Bij e.a. [ 1999] geven oak aan 
dat het object bij vemieuwing volledig van gedaante kan veranderen. 
Twee van de herinrichtingsvoarstellen die hier warden gepresenteerd zullen op het vlak van 
de zorgvemieuwing liggen. Twee op het gebied van de zorgverbetering. 

§ 6.2 Uitgangspunten 
Bij het herontwerpen moet rekening warden gehouden met een aantal beperkingen en 
randvoorwaarden. Deze dienen als uitgangspunt en toetssteen. Wanneer een idee niet voldoet 
aan deze punten is het niet bruikbaar. 

Aansluitend op diagnose 
Uiteraard moeten de herinrichtingsvoorstellen aansluiten bij de in 5.3 gestelde diagnose. Om 
in zorgtermen te blijven spreken: de herinrichtingsvoorstellen moeten een behandelplan 
vormen voor de gestelde diagnose bij de patient IZB. 

Wetgeving 
Drie belangrijke wetten voor de gezondheidszorg zijn de wet BIG, de WGBO en de 
Kwaliteitswet zorginstellingen. In de herinrichtingsvoorstellen zal rekening moeten warden 
gehouden met deze wetten, in die zin dat ze er niet strijdig mee zijn en dat de wetten naar 
letter en geest toegepast warden in de herinrichtingsvoorstellen. 
De wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de wet BIG maakt onderscheid 
tussen twee categorieen beroepsbeoefenaren. 
1. beroepsbeoefenaren, die op eigen gezag voorbehouden handelingen verrichten, en 
2. beroepsbeoefenaren die deze handelingen verrichten in opdracht van de indicatiesteller. 
Artsen behoren tot de eerste categorie. Hierin wordt door de wet geen onderscheid gemaakt 
tussen basisartsen, specialisten en huisartsen. Verpleegkundigen behoren tot de tweede 
categorie. 
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Voorbehouden handelingen zijn onder andere heelkundige handelingen, catheterisaties, 
endoscopieen, het geven van injecties en het toepassen van ioniserende straling en 
radioactieve stoffen. 
Wanneer een verpleegkundige een opdracht heeft aangenomen van een arts tot het verrichten 
van een voorbehouden handeling, dan is de verpleegkundige bevoegd gemaakt door de 
opdrachtgever en zelf mede verantwoordelijk voor de handeling. De opdrachtnemer is 
verantwoordelijk voor het zorgvuldig verrichten van de opgedragen handeling, de 
opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat er voldoende waarborgen aanwezig zijn dat de 
opdracht naar behoren wordt uitgevoerd. 
De wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de WGBO, legt de rechten van de 
patient, en dus de plichten van de hulpverleners vast, zoals die voortvloeien uit de 
overeenkomst tot een geneeskundige behandeling. Centraal in de WBGO staan de volgende 
patientenrechten: 
- het recht op informatie 
- het recht niet te weten 
- het toestemmingsvereiste 
- het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
De behandelingsovereenkomst wordt gesloten bij het aangaan van de hulpverlener-patient 
relatie. 
De Kwaliteitswet zorginstellingen eist van zorginstellingen dat zij verantwoorde zorg 
aanbieden. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan zorg van goed niveau, die in ieder geval 
doeltreffend, doelmatig en patientgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reele 
behoeften van de patient. 

Ziekenhuisbeleid 
De herinrichtingsvoorstellen moeten in overeenstemming zijn met het ziekenhuisbeleid, 
waarin het volgende wordt beschreven: 
'Het IZB wil het beeld dat de omgeving heeft van haar medisch-specialistische en 
verpleegkundige prestaties behouden en het beeld ten aanzien van patientvriendelijkheid en 
servicegerichtheid versterken. Mede hierdoor kiest het IZB voor de ontwikkeling naar een 
interventiecentrum, waar complexe en medisch-specialistische behandelingen plaatsvinden, 
naast meer algemene voorzieningen, gericht op poliklinische zorg en behandelingen in 
kortdurend verblijf. 
Het ontwikkelen van de kwaliteit van de medisch-specialistische en verpleegkundige zorg 
dient daarbij te zijn afgestemd op nieuwe medische ontwikkelingen, veranderde 
zorgprocessen en ambities van de individuele zorgverleners; artsen, verpleegkundigen en 
paramedici enerzijds en de overige medewerkenden anderzijds. 
De ervaring leert, dat wil deze ambitie worden waargemaakt, drie facetten extra aandacht 
dienen te krijgen: 
1. verkrijgen van voldoende aanbod van patienten op die terreinen, waarin het IZB zich wil 

profileren 
2. creeren van een opleidingsklimaat, waarbij het overdragen van kennis en vaardigheden 

leidt tot een bewuste actie, waarbij niets vanzelfsprekend is 
3. deelnemen aan innovatie en onderzoek van bestaande behandelingsmethoden en 

werkwij zen.' 

Onaantastbaarheid professionele deskundigheid 
Een herontwerp mag professionals als medisch specialisten, huisartsen en arts-assistenten niet 
voorschrijven hoe ze hun professie moeten uitvoeren. 
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§ 6.3 Onderzoekplan 
Als antwoord op een aspect van de gestelde diagnose in het vorige hoofdstuk ( onduidelijkheid 
en chaos op de verpleegunit bij acute patienten wordt veroorzaakt door het feit dat niet direct 
een onderzoekplan voor de patient aanwezig is op de verpleegunit) wordt hier een 
verbeteringsvoorstel gegeven over het onderzoekplan. 
Een onderzoekplan is een voorlopig basisprogramma voor een specifieke patient, dat aangeeft 
welke onderzoeken er moeten worden verricht bij de patient. Een onderzoekplan kan 
gedurende de verpleegduur te allen tijde worden aangepast aan nieuwe inzichten. Het 
onderzoekplan dient als een communicatiehulpmiddel tussen medische en verpleegkundige 
capaciteit, opdat de dienstverlening naar de patient toe niet wordt onderbroken en de zorg, die 
de verschillende zorgverleners bieden, vloeiend in elkaar overloopt. 
Het idee is als volgt. Bij een acute opname, dit kan zowel via de poli als via de SEH zijn, 
zorgt de opnemend medicus, dit kan een specialist zijn of een arts-assistent, ervoor dat er met 
de patient een onderzoekplan meegaat naar de verpleegunit. In dit onderzoekplan wordt 
aangegeven welke onderzoeken de patient moet ondergaan, tot bijvoorbeeld de volgende 
visite van de specialist of indien mogelijk al verder vooruit. 
De onderzoeken die een patient krijgt zijn in te delen in (zie ook het processchema in figuur 
10): 
a het eerste blokje onderzoeken, dat min of meer bij iedere patient wordt uitgevoerd. Naar 

aanleiding van de uitslagen van deze onderzoeken, heeft de medicus in 90% van de 
gevallen een vermoeden in welke richting de aandoening ligt. 

b aanvullende onderzoeken, die volgen na de standaardonderzoeken. Aanvullende 
onderzoeken dienen om eerste vermoedens over aandoeningsrichting te bevestigen en 
voor nadere diagnosestelling. 

Wanneer de arts direct behandeling wil opstarten, moet dit ook gecommuniceerd worden naar 
de verpleegunit. Daarbij kunnen eventueel ook zorginstructies worden gegeven. De arts
assistent, die op de afdeling aanwezig is, kan wanneer daartoe aanleiding is in overleg met de 
behandelend specialist het onderzoekplan bijstellen en aanvullen. 
Door het voorstel onderzoekplan kunnen onderzoeken eerder worden ingepland, eerder 
worden uitgevoerd en kan de diagnose eerder, na minder opnamedagen worden gesteld. Door 
een onderzoekplan wordt de onduidelijkheid op de verpleegunit vermeden. 

In figuur 11 wordt schematisch weergegeven hoe het zorgproces verandert door de invoering 
van een onderzoekplan. 
Het proces begint wanneer een huisarts een patient aanmeldt bij de ( dienstdoend) internist. 
Dan volgt een overleg tussen de internist en de huisarts waarin de opnamebeslissing wordt 
genomen. In vrijwel alle gevallen laat de internist de patient komen, behalve wanneer er een 
opnamestop is. Indien is besloten dat de patient zal worden opgenomen, zijn er nog twee 
manieren waarop de acute klinische patient op de verpleegunit kan binnenkomen, zie ook 
5.1.2: 
1. Via de poli. Van deze patienten is bekend dat ze bij aankomst op de verpleegunit sowieso 

het eerste blokje onderzoeken nog moeten ondergaan. 
2. Via de spoedeisende hulp (SEH). Patienten die op de SEH binnen zijn gebracht en die 

worden opgenomen, krijgen soms, niet altijd, de eerste onderzoeken op de SEH. 
In de huidige situatie wordt aanvullend onderzoek afgesproken wanneer de specialist visite 
komt lopen op de verpleegunit, met de arts-assistent en de verpleging. Dit is binnen een tot 
drie dagen na de opname. Wanneer een onderzoekplan bij opname gemaakt wordt, kan deze 
tijd effectief gebruikt worden door ( een start te maken met) het uitvoeren van het aanvullend 
onderzoek. 
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Figuur 11 Herinrichtingsvoorstel Onderzoekplan 
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Ruim tweederde van alle opnamen bij interne geneeskunde is een spoedopname. Echter, niet 
alle patienten zijn even acuut. Uit het onderzoek in 5.1.3 blijkt dat zeker 20% van alle acute 
opnamen ook binnen enkele dagen tot een week kan worden opgenomen. Dit kan in elke 
geval worden vastgesteld nadat de screening, de eerste onderzoeken, heeft plaatsgevonden. In 
somrnige gevallen is die screening niet nodig. Door zijn specialistische ervaring en klinische 
blik heeft de internist soms geen onderzoeken nodig. Derhalve wordt hier het volgende 
vernieuwingsvoorstel tot herinrichting van het zorgproces van acute patienten interne 
geneeskunde gedaan. 
Patienten die met spoed worden ingestuurd, worden niet langer automatisch direct 
opgenomen. De huisarts en ( dienstdoend) internist kunnen in overleg bepalen welke zorgvorm 
voor de patient het meest passend is. 
1. De eerste mogelijkheid is dat, in overleg, evenals in de oude situatie, besloten wordt de 

patient niet naar het IZB te laten komen. Deze mogelijkheid treedt op als ruggespraak 
tussen huisarts en internist voldoende blijkt te zijn of als de internist de patient niet op kan 
nemen omdat er een opnamestop is. 

2. De tweede mogelijkheid is eveneens gelijk aan de oude situatie, namelijk: de huisarts en 
internist bepalen in overleg dat de patient moet worden opgenomen. Dit kan dan zowel via 
de SEH als via de poli. 
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3. De derde mogelijkheid is nieuw. Het is een tussenvorm van de andere twee, namelijk het 
spoedconsult. Na het spoedconsult bij de internist, en eventueel de eerste onderzoeken, 
wordt het vervolgtraject bepaald. Dit vervolgtraject kan bestaan uit een directe klinische 
opname, een klinische opname op korte termijn, poliklinisch vervolg of geen ziekenhuis
vervolg. 

Op deze manier wordt het aantal acute opnamen teruggedrongen. Daarvoor in de plaats 
komen veel op korte termijn - uren tot enkele dagen- geplande opnamen. 

In figuur 12 wordt dit voorstel schematisch weergegeven. 
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Figuur 12 Herinrichtingsvoorstel Spoedconsult 

§ 6.5 Eerste onderzoeken op SEH 
Het derde voorstel heeft te maken met de plaats waar de eerste standaard onderzoeken worden 
verricht. Tot nu toe zijn er telkens twee stromen van acute klinische patienten geweest. 
1. Een stroom patienten die via de polikliniek werd opgenomen. Bij deze patienten waren 

nog geen onderzoeken verricht. 
2. Een stroom patienten die via de SEH acuut werden opgenomen. Sommige van deze 

patienten hadden de eerste onderzoeken al ondergaan wanneer zij op de klinische 
verpleegunit arriveerden. Anderen waren direct doorgebracht naar de verpleegunit en 
hadden nog geen eerste onderzoeken gehad. 
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Wanneer een patient op de verpleegunit arriveert, zonder dater onderzoeken zijn verricht, 
houdt dit in dat deze eerste onderzoeken moeten worden geregeld vanaf de verpleegunit. Dit 
duurt vele malen langer dan in het geval dat deze onderzoeken op de SEH worden uitgevoerd. 
Een verbeteringsvoorstel op dit punt is dat alle patienten die acuut worden opgenomen via de 
SEH binnen gaan komen op de verpleegunit. Op de SEH zullen dan altijd de eerste standaard 
onderzoeken worden verricht. Daama wordt de patient naar de verpleegunit gebracht. 

Figuur 13 is een visualisatie van dit voorstel. 

Nu: 

HA 
meldt 
patient 
aan 

Voorstel : 

HA 
meldt 
patient 
aan 

N 

Opnarne'I 

N 

binnen 
opSEH 

Patient 
komt 
binnen 
opSEH 

zoeken 

Eerste 
onder-
zoeken 

Figuur 13 Herinri chtingsvoorstel Eerste onderzoeken op SEH 

§ 6.6 Nieuwe diagnostische afdeling 

Opname 
op 
verpleeg 
-unit 

Opnarne 
op 
verpleeg 
-unit 

Eerste 
onder
zoeken 

Dit vierde voorstel is in beginsel gelijk aan het derde. Het verschil zit hierin dat er nu een 
aparte afdeling wordt gevormd, waaraan bedden worden toegewezen. Op deze nieuw te 
vormen afdeling worden alle acute patienten opgenomen. Hier wordt de patient dan 
gescreend, krijgt hij zijn eerste onderzoeken en wordt hij de eerste uren geobserveerd. 

Dit wordt in schemavorm weergegeven in figuur 14. 

Nu: 
Patient Poli- Opnarne Eesrste 
komt klinisch 

-unit 

HA 
meldt 
patient 
aan 

Opname 
op 

N binnen zoeken verpleeg 
opSEH -unit 
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Yoorstel: 
Opname? 

HA Patient Opnarne 
meldt komt op 
patient binnen diagn. 
aan opSEH afd. 

N 

Figuur I 4 Herinrichtingsvoorstel Diagnostische afdeling 

§ 6. 7 Discussie en keuze voor herontwerp 

Eerste 
onder-
zoeken 

Opname 
op 
verpleeg 
-unit 

Met de projectgroepleden en vertegenwoordigers van relevante groepen binnen de IZB
organisatie is gediscussieerd over de voor- en nadelen van ieder van de bovengenoemde 
herinrichtingsvoorstellen. Tevens is gesproken met een tweetal huisartsen in de regio Breda, 
om een indruk te krijgen hoe de eerste lijn staat tegenover de voorstellen. 

Het eerste voorstel over het onderzoekplan biedt met name voordelen voor de doorstroming 
van patienten. Voorts geeft het meer rust op de verpleegunit, als direct bij aankomst van de 
patient een onderzoekplan beschikbaar is en biedt het de onderzoekafdelingen voordelen, 
aangezien reeds bij opname een groot deel van de te verrichten onderzoeken bekend is en dus 
eerder kan worden ingepland, waardoor het aandeel spoed onderzoeken zal dalen en betere 
planningen mogelijk zijn. In de huidige situatie wordt gewacht totdat de behandelend internist 
visite heeft afgelegd bij de patient, waardoor kostbare tijd verloren gaat. Nogmaals wordt 
benadrukt dat het onderzoekplan geen voorgeschreven protocol of procedure wil zijn .. Dit zou 
immers een standaardisatie van werkprocessen inhouden, <lat leidt tot een machine
bureaucratie, zie paragraaf 4.6. Alle geledingen zijn positief over dit voorstel, al zal het met 
name binnen de maatschap inteme veel afstemming vergen. 

Het tweede voorstel gaat over het spoedconsult, naar aanleiding van de indeling in 
categorieen naar de mate van acuutheid. Hierdoor zou het aandeel echt acute opnamen kunnen 
dalen, waardoor meer planning en anticipatie mogelijk is. Dit voorstel stuit echter op 
problemen met de huisartsen. Wanneer een huisarts contact opneemt met de internist over een 
spoedpatient, geeft hij daarmee aan <lat hij de verantwoordelijkheid voor de patient in de 
thuissituatie niet langer wil en kan dragen. Er zullen heldere afspraken moeten worden 
gemaakt. De aanstaande fusie binnen de regio Breda biedt hiervoor wellicht een goed 
startpunt. 

Het derde en vierde voorstel liggen min of meer in elkaars verlengde. Ze zijn beide gebaseerd 
op hetzelfde idee, namelijk dat de functie van de SEH uitgebreid kan worden. In deze 
voorstellen krijgt de SEH er officieel een nieuwe functie bij, namelijk het met spoed laten 
uitvoeren van onderzoeken. De vertegenwoordigers van relevante groepen, verpleegkundigen, 
specialisten, huisartsen, organisatie, SEH staan voornamelijk positief tegenover dit voorstel. 
Wel wordt de kanttekening gemaakt <lat nagedacht zal moeten worden over uitbreiding van de 
ruimte-, onderzoek- en personele capaciteiten op de SEH. De voorkeur wordt uitgesproken 
voor het derde voorstel. Het vierde voorstel, nieuwe diagnostische afdeling, gaat een stap 
verder door ook bedden toe te wijzen aan de afdeling en andere specialismen erbij te 
betrekken. 
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Na de inteme discussies en alle voors en tegens, ook van de huisartsen, gehoord te hebben, 
heeft de projectgroep besloten prioriteit te geven aan de combinatie van de voorstellen 'Eerste 
onderzoeken op SEH' en 'Onderzoekplan'. Derhalve zullen deze meegenomen worden in het 
herontwerp. 
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Hoofdstuk 7 lmplementatieplan 

Vanwege het feit dat de implementatie van het herontwerp niet meer binnen de 
afstudeeropdracht valt, zal in dit hoofdstuk een implementatieplan warden gegeven. In dit 
plan wordt aangegeven op welke manier de huidige situatie kan warden veranderd in de 
situatie van het herontwerp, de combinatie van de twee herinrichtingsvoorstellen waaraan 
prioriteit is gegeven. 
Het implementatieplan bestaat uit vier fasen. De eerste fase is de nadere detaillering van het 
herontwerp. De tweede fase bestaat uit de acceptatie en officiele goedkeuring van het 
herontwerp door de WPZ en het bestuur. De derde fase is het opstellen van de 
onderzoekplannen per aandoeningscategorie en het uitvoeren van de pilot hiermee. De vierde 
fase bestaat uit het evalueren van de pilot en de invoering van het definitieve herontwerp. 
Voor de uitvoering van dit implementatieplan ligt de verantwoordelijkheid bij de leden van de 
projectgroep capaciteitsmanagement, uiteraard exclusief afstudeerder, waarbij het hoofd 
planning, dhr. Van der A voort de voorzittershamer zal overnemen. 

§ 7 .1 Detaillering herontwerp 
De eerste fase in het implementatieplan is de nadere detaillering van het herontwerp. Het 
herontwerp wordt gevormd door de combinatie van de herinrichtingsvoorstellen 
Onderzoekplan en Eerste onderzoeken op SEH. Het beslaat de opvang van acute patienten, 
die via de huisarts warden aangemeld of die zelfstandig naar de SEH zijn gekomen. Die 
patienten, bij wie tijdens een gepland polikliniek-bezoek blijkt dat een acute opname 
noodzakelijk is, vallen ten dele buiten het herontwerp. Aangezien het hier gaat om 5% van de 
totale acute opnamen interne geneeskunde is deze groep te beschouwen als uitzondering op de 
regel. Op deze groep is het herontwerp slechts ten dele van toepassing, in die zin, dat er wel 
een onderzoekplan opgesteld kan warden, maar dat niet de eerste onderzoeken op de SEH 
zullen warden uitgevoerd. Dit zou namelijk voor deze groep patienten betekenen dat zij 
binnen korte tijd te maken krijgen met drie afdelingen. Dit wordt door verpleegkundigen en 
specialisten niet patientvriendelijk geacht, en derhalve geldt dit deel van het herontwerp niet 
voor deze kleine groep patienten. Op jaarbasis gaat het om ongeveer 50 patienten. 
Schematisch wordt de nieuwe situatie weergegeven in figuur 15 . 

Opname? 

0, HA Patient 
meldt komt 
patient binnen 
aan op SEH 

'l 
Eerste Opnamc Aanv. 
ond. + op ender-
Accoord verpleeg zoeken 
and.plan -unit 

Figuur 15 Herontwerp schematisch 

In deze nieuwe situatie verloopt het eerste deel van het zorgproces als volgt. Overal waar 
internist staat kan ook arts-assistent warden gelezen. Zij behoren immers beide tot de 
medische capaciteit. 
1. De huisarts neemt contact op met de dienstdoend internist. In dit contact wordt besloten of 

de patient wel of niet wordt opgenomen. 
2. De patient komt altijd binnen via de SEH. Ondertussen moet er contact zijn gelegd tussen 

de internist en de SEH. Ofwel heeft de internist aan de SEH doorgegeven welke 
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onderzoeken moeten warden verricht, meestal de standaard onderzoeken, ofwel hij zorgt 
ervoor dat hij weer geraadpleegd wordt wanneer de patient is gearriveerd. 

3. De eerste onderzoeken warden uitgevoerd op de SEH. De anamnese en het lichamelijk 
onderzoek wordt uitgevoerd door de internist of poortarts op de SEH. Hierna warden de 
resultaten beoordeelt door de internist en stelt de internist het onderzoekplan op. Bij het 
opstellen van het onderzoekplan kan uitgegaan warden van een globaal plan per 
aandoeningsgroep. Dit kan eventueel aangepast warden aan de specifieke situatie van de 
patient. 

4. De patient wordt naar de verpleegunit gebracht, waar het onderzoekplan direct 
beschikbaar is. De arts-assistent en verpleegkundigen kunnen direct aan de slag om de 
onderzoekafdelingen op de hoogte te stellen van de benodigde onderzoeken van de patient 
en afspraken te maken en op elkaar af te stemmen. 

Het bovenstaande stappenplan dient nog eenmaal besproken te warden in het overleg met de 
SEH, vertegenwoordigers van de internisten en arts-assistenten en verpleegkundigen van de 
units interne geneeskunde. Daarin moet nog een detailleringsslag warden gemaakt, waarbij 
een voorbeeld besproken kan warden, zodat precies duidelijk wordt van wie men wanneer 
welke actie kan verwachten. Met nadruk wordt hier nogmaals vermeld dat dit geen protocol 
moet warden. 

§ 7.2 Acceptatie en goedkeuring 
De voorgestelde veranderingen in het zorgproces voor acute patienten interne geneeskunde 
zullen vervolgens binnen de organisatie moeten warden geaccepteerd en officieel warden 
goedgekeurd. Aangezien men binnen de projectgroep unaniem achter het 
herinrichtingsvoorstel met betrekking tot de eerste onderzoeken op de SEH staat, is het de 
taak van ieder van deze projectgroepleden om dit deel van het herontwerp uit te dragen en te 
laten accepteren binnen de eigen geleding. 
Binnen de sector AZ is inmiddels ook het hoofd AZ hierbij betrokken. Hierbij wordt binnen 
AZ met name gesproken over de functie die de SEH zal gaan vervullen voor de inteme 
geneeskunde. Op het moment van schrijven van dit rapport lopen de gesprekken nog, en is er 
uitzicht op een positief resultaat. 
Binnen de medische capaciteit vergt het herontwerp ook enige aanpassing, namelijk dat in de 
nieuwe situatie voortaan alle acute patienten via de SEH binnen zullen komen, waar ze de 
eerste onderzoeken krijgen en waar een onderzoekplan wordt opgesteld. Mede gezien de 
ontwikkeling van de opleiding bij inteme geneeskunde is dit bij uitstek een gebied waarop de 
arts-assistenten actief zijn. 
Het traject van officiele goedkeuring verloopt als volgt. De WPZ zal in haar eerstvolgende 
vergadering het rapport behandelen en hierover een adviesvoorstel uitbrengen naar het bestuur 
toe. Hierbij zal ook de eventuele capaciteitsuitbreiding op de SEH moeten warden 
meegenomen. Het bestuur neemt vervolgens een besluit hierover. 

§ 7.3 Opstellen en uitvoeren pilot 
Binnen de maatschap inteme geneeskunde moeten de globale onderzoekplannen per 
aandoeningsgroep warden opgesteld. Hiervoor kan gebruik gemaakt warden van het 
processchema van bij lage 15. 
Gedurende een korte tijd zal een pilot uitgevoerd moeten warden met de globale 
onderzoekplannen. Voorgesteld wordt om deze pilot een maand lang te houden. De pilot dient 
om feeling te krijgen met de nieuwe situatie en te ontdekken op welke punten bijstelling 
eventueel nodig is. Tijdens de pilot zal een nauwkeurig logboek moeten warden bijgehouden 
door alle betrokken partijen, medici, SEH, verpleegkundigen en onderzoekafdelingen. 
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Verwacht worden de volgende veranderingen. De intemisten en arts-assitenten hebben in de 
nieuwe situatie meer contact met de SEH, vanwege het feit dat alle acute patienten daar 
binnenkomen. Tevens zal aandacht moeten worden besteed aan het onderzoekplan. Voor de 
verpleegunits betekent dit duidelijkheid ten aanzien van de acute patienten. Een acute patient 
komt in de nieuwe situatie immers met een onderzoekplan aan. Op de SEH zullen meer 
patienten inteme geneeskunde binnenkomen en onderzoeken ondergaan. Dit betekent met 
name meer contacten met de intemisten en arts-assistenten inteme geneeskunde en een 
verdubbeling van de benodigde ruimtebezetting voor acute patienten inteme geneeskunde. 
Tijdens de pilot moet geregistreerd worden hoe groot deze vraag, gemeten in tijd, is. Hierover 
zijn in de oude situatie geen gegevens over bekend. Voor de onderzoekafdelingen betekent 
het herontwerp ten eerste dat de spoedaanvragen naar eerste onderzoeken meer 
geconcentreerd zijn op de SEH. Ten tweede kunnen onderzoeken langer van tevoren worden 
ingepland, omdat er een onderzoekplan beschikbaar is. Op grond hiervan worden positieve 
veranderingen verwacht. Tijdens de pilot zal moeten blijken in hoeverre dit waar is. 

§ 7.4 Evalueren en definitief herontwerp 
Na de pilot-periode moeten de resultaten van de nieuwe werkwijze worden geevalueerd. Het 
verdient de voorkeur dit eerst binnen de projectgroep te doen. Vervolgens kunnen overige 
betrokkenen, zoals het hoofd van de SEH, worden geraadpleegd over hun ervaringen met de 
nieuwe situatie, waarin alle acute patienten via de SEH worden opgenomen en hun eerste 
standaard onderzoeken krijgen en inclusief onderzoekplan op een verpleegunit aankomen. Op 
grond van de resultaten van de pilot kunnen met name de onderzoekplannen eventueel worden 
aangepast, vastgelegd en verankerd binnen de nieuwe situatie voor acute klinische patienten 
van het specialisme inteme geneeskunde. 
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Hoofdstuk 8 Conclusies en aanbevelingen 

Dit hoofdstuk vormt de afsluiting van het afstudeeronderzoek. De belangrijkste conclusies uit 
het onderzoek worden puntsgewijs weergegeven in paragraaf 8.1. In paragraaf 8.2 worden 
enkele aanbevelingen gedaan. 

§ 8.1 Conclusies 

• Bij een inventarisatie van knelpunten rondom capaciteitsmanagement bij inteme 
geneeskunde blijken vooral problemen te zijn op het gebied van de acute opnamen en de 
coordinatie tussen afdelingen en capaciteiten. De afdelingsbeheersing is binnen het 
ziekenhuis goed geregeld, de beheersing van de patientenstroom, dit is de beheersing over 
de afdelingen heen, geeft daarentegen veel knelpunten. 

• De acute patienten inteme geneeskunde hebben een onregelmatig aankomstpatroon. 
Hierdoor zijn er veel schommelingen in de vraag naar capaciteiten, die niet vooruit 
voorspeld kunnen worden, is er weinig instroomsturing mogelijk en heerst er 
onduidelijkheid en onrust op de verpleegunits inteme geneeskunde. 

• Acute klinische patienten komen ofwel via de SEH binnen op de verpleegunit, al dan niet 
gescreend, ofwel via de polikliniek. Beide deelstromen hebben een ongeveer gelijke 
omvang. 

• Zeventig procent van alle opnamen bij inteme geneeskunde zijn acuut. Hierbij wordt een 
acute opname gedefinieerd als een opname waarbij 12 uur voor de opname nog niet 
bekend was dat de opname zou plaatsvinden. 

• Er is verschil in de mate van acuutheid van acute patienten. Het blijkt mogelijk na het 
eerste blokje standaard onderzoeken, waarvan de doorlooptijd ongeveer 45 minuten 
bedraagt, een in de ling te maken in vij f spoedgroepen. 

• Het is mogelijk een globaal onderzoekplan te maken na het eerste blokje standaard 
onderzoeken, door een aggregatieniveau te definieren tussen het specialisme-niveau en het 
niveau van de individuele patient in. Door een onderzoekplan kunnen onderzoeken eerder 
aangevraagd, ingepland en uitgevoerd worden. 

• Van de vier herinrichtingsvoorstellen hebben Eerste onderzoeken op SEH en 
Onderzoekplan de hoogste prioriteit. 

§ 8.2 Aanbevelingen 

• De invoering van het herontwerp wordt van harte aanbevolen. Het herontwerp biedt een 
oplossing voor de problemen op de verpleegunits met het hoge percentage acute opnamen. 
Tevens draagt het zorg voor een beter planbaar zorgproces in de eerste dagen van een 
acute opname, en wordt verwacht dat de doorlooptijd van het diagnostisch proces korter 
zal worden. 

• De twee herinrichtingsvoorstellen, Spoedconsult en Nieuwe diagnostische afdeling, 
moeten niet uit het oog worden verloren. Op dit moment kregen ze een lagere prioriteit, 
maar in de toekomst, zeker wannneer een stadsmaatschap wordt gevormd, verdienen ze de 
aandacht. 
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• Op dezelfde manier waarop het zorgproces bij inteme geneeskunde in kaart is gebracht en 
is geanalyseerd, kan dit ook gedaan worden voor andere specialismen. Op deze manier 
wordt inzicht verkregen in de zorgprocessen, worden knelpunten geYdentificeerd en 
kunnen verbeteringen worden aangebracht. In het kader hiervan is het belangrijk de trace
bepaling met betrekking tot het nieuwe wachtlijst-informatiesysteem doorgang te laten 
vinden. 

• Voor meer continuYteit van zorg en een betere zorgverlening naar de patient toe is meer 
overleg tussen het ziekenhuis, specialisten en huisartsen nodig. In de huidige situatie is er 
nauwelijks sprake van overleg, alleen in individuele gevallen. Er is geen structureel 
overleg, waarin gesproken wordt over beleidsmatige zaken. Deze aanbeveling is in 
overeenstemming met de Kwaliteitswet zorginstellingen, zie zegt dat de zorgaanbieder bij 
het organiseren van verantwoorde zorg de resultaten van overleg tussen zorgaanbieders 
moet betrekken. 

• Het ziekenhuis zou kosten kunnen besparen wanneer nauwere satnenwerking met de 
eerste lijn wordt gerealiseerd. Nu komt het bijvoorbeeld voor dat er niets wordt gedaan 
met recente onderzoeksresultaten van de huisarts. Dezelfde onderzoeken worden herhaald. 

• Ten aanzien van de knelpunten, die binnen dit project wel gesignaleerd, maar niet 
geanalyseerd zijn, wordt vervolgonderzoek aanbevolen. Gedacht wordt hierbij 
bijvoorbeeld aan projecten op het gebied van ontslagplanning, of op het gebied van 
capaciteitsmanagement voor een antler specialisme. 
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Overige bronnen 
Cijfermateriaal van NZi, SIG en inteme registratiesystemen 
Inteme notities, rapporten, notulen, circulaires, nieuwsbrieven, informatiebulletins 
W.W.W. 
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Bijlage 1 Productiegegevens per specialisme 

In onderstaande tabel zijn de productiegegevens per specialisme over 1997 opgenomen. 

Opnamen Verpleeg- Gem. ver- Dagbehan- Poli- Eerste poli 
dagen pleegduur delingen bezoeken bezoeken 

9 82 9,1 569 1165 455 
1486 16613 11 ,2 22 226 41 
3097 20657 6,7 81 18035 5162 

56 1645 29,4 128 23292 6323 
2627 24016 9,1 979 26233 9555 
1545 20221 13, 1 512 19075 4816 
519 1731 3,3 856 11469 4646 
480 4025 8,4 67 7211 2337 
734 8864 12, 1 32 6583 1840 
195 694 3,6 271 16730 5185 

1450 14793 10,2 101 15406 5117 
231 550 2,4 392 27193 10666 

2082 18702 9,0 1487 39835 11798 
711 3279 4,6 553 9908 2721 
149 8081 54,2 2760 3608 413 
620 5325 8,6 318 8528 2452 

2471 14741 6,0 663 19662 6112 
18462 164019 8,9 9791 254159 79639 
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Bijlage 3 Structuur sector Klinische Zorg 

Hoofd Klinische Zorg 

Stafmedewerkers 
Secretariaat KZ 

Afd. 06 dialyse 

Psycho-sociale Koepel 

Afd. 17 I.C. 

Cluster 20/25 

Cluster 30/35/50 

Cluster 40/45/55 

OK 

Afd. Planning 

Afd. Sterilisatie 

Afd. Voedingi,assistentie 

Afd. lnfectiepreventie 

unit 1 
unit 2 

PAAZ (07) 
Maatschappelijk werk 
Geestelijke verzorging 
Med. Psych. Dienst 

unit 
21 - 22 - 23 

24-26 

unit 
27 - 31 - 32 - 33 

36 - 37 - 38 
51 - 52 - 53 

unit 
41 - 42 - 43 
46 - 47 - 48 
56 - 57 - 58 

OK-1 
OK-2 

Dagverpleging 
Anaesthesie 

Recovery 
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Bijlage 4 Financiele structuur voor specialisten en ziekenhuizen 

In deze bijlage wordt een kort en globaal overzicht gegeven van de bestaande regelingen, waar 
ziekenhuizen en specialisten mee te maken hebben op financieel gebied. 

De specialist 
Tot en met het jaar 1994 werd het inkomen van een specialist gevormd door hetgeen hij aan 
patienten factureerde. Dit factureren gebeurde op grond van een aantal factoren, waarvan de 
belangrijkste zijn: • korte kaarten 

• lange kaarten 
• verrichtingen 
• operaties 
• verpleegdagen 

De tarieven die werden gehanteerd, waren landelijk vastgesteld door de COTG, centraal orgaan 
tarieven gezondheidszorg. In deze tijd werden budgetten regelmatig overschreden. Om dit tegen 
te gaan, werden de COTG-tarieven verlaagd. Specialisten kregen te maken met kortingen op hun 
tarieven. 

Het ministerie van volksgezondheid wilde een nieuwe structuur, waarin mogelijkheden aanwezig 
zouden zijn voor beheersing van de uitgaven in de gezondheidszorg. 

V anaf 1994 is een nieuwe regeling van kracht, waaraan specialistenmaatschappen op vrijwillige 
basis kunnen meedoen. Als ze meedoen, zijn de kortingen op de COTG-tarieven voor hen niet 
meer van toepassing. 

In deze nieuwe structuur worden jaarlijks in het tripartite-overleg tussen ziekenhuis, medische 
staf en zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de productie in het komende jaar. Er wordt 
gekeken naar drie variabelen: • opnamen 

• dagbehandelingen 
• korte kaarten 

Uitgegaan wordt van de aantallen opnamen, dagbehandelingen en korte kaarten van een 
maatschap in 1994. Op grond van het inkomen van de specialisten in 1994 zijn nu per maatschap 
tarieven berekend voor de drie variabelen, zodanig dat het totaal van ( aantal opnamen * tarief 
opname) + (aantal dagbehandelingen * tarief dagbehandeling) + (aantal korte kaarten * tarief 
korte kaart) gelijk is aan het inkomen van de specialisten van de maatschap in 1994. 

In de praktijk factureren de specialisten nog steeds de 'oude' variabelen (korte en lange kaarten, 
verrichtingen, operaties, verpleegdagen). Doordat specialisten dus factureren op basis van andere 
variabelen, dan waarop ze afgerekend worden, kan er een verschil optreden tussen het 
gefactureerde bedrag en het bedrag, dat de specialist zou moeten ontvangen volgens de 'nieuwe' 
variabelen met bijbehorende tarieven. 
Hiervoor is een verrekenkantoor in het leven geroepen. Ieder kwartaal moeten de specialisten 
hun productiecijfers en hun gefactureerde omzet rapporteren aan dit verrekenkantoor, dat 
vervolgens het verschil berekent tussen het afgesproken inkomen en het werkelijk inkomen, 
zoals dat ontvangen is van patienten. 
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Het is de bedoeling dat de jaaromzet van de specialisten niet hoger uitkomt dan afgesproken is in 
het tripartite. Dit is de omzethoogte van 1994 met daarbovenop een jaarlijkse index en een 
eventuele volumestijging. De volumestijging wordt tripartite afgesproken, maar is gemaximeerd 
door de overheid (zie het JOZ, hetjaaroverzicht zorg). 

Indien blijkt dat een maatschap in werkelijkheid een lager inkomen heeft gehad, dan was 
afgesproken dan stort het verrekenkantoor het verschil bij in de maatschapskas. 
Als blijkt dat het werkelijk ontvangen bedrag hoger is dan afgesproken, moeten de specialisten 
het verschil aan de kas van het verrekenkantoor betalen. 

Het tripartite kan voor het totale verwachte tekort bij de specialisten (totaal budget minus 
verwachte gefactureerde opbrengst) een toeslag op het verpleegtarief krijgen. Dit moet 
aangevraagd worden bij het COTG. Het ziekenhuis moet deze toeslag dan storten in de kas van 
het verrekenkantoor. 

Als de specialisten twee jaar op rij niet minstens 97,5 procent van het afgesproken 
productiebudget weten te halen, dan wordt het daaropvolgende jaar het budget voor die 
maatschap naar beneden bijgesteld. 

*) korte en lange kaarten; Als een specialist een korte kaart uitgeeft aan een patient, kan dit 
gezien worden als een soort abonnement voor drie maanden. Moet de patient na die drie 
maanden nog eens terug komen, krijgt hij een lange kaart. Een korte kaart is dus tot op zekere 
hoogte vergelijkbaar met een eerste polikliniekbezoek. (De verhouding is niet een op een.) 

Het ziekenhuis 
De financieringsstructuur van de ziekenhuizen is vergelijkbaar met die van specialisten. Het 
ziekenhuis maakt jaarlijks budgetafspraken op basis van een aantal variabelen. Voor het 
ziekenhuis zijn de belangrijkste variabelen: • opnamen 

• dagbehandelingen 
• verpleegdagen 
• eerste polikliniekbezoeken 

V oorts bestaat er een aantal variabelen specifiek voor bepaalde specialismen. 
De tarieven voor deze variabelen zijn, in tegenstelling tot die van de specialisten, landelijk 
vastgesteld. De vaste component van het budget wordt berekend op basis van onder andere 
vergoedingen voor rente en afschrijving van gebouwen, voor het aantal erkende specialisten en 
voor het aantal erkende bedden. 

Het ziekenhuis factureert aan patienten:• eerste polikliniekbezoeken 
• verrichtingen 
• operaties 
• verpleegdagen 

Dit zijn andere variabelen, dan die waarover de afspraken zijn gemaakt. Hierdoor lopen de 
werkelijke inkomsten van het ziekenhuis ook niet in de pas met de budgetafspraken. Het verschil 
tussen deze twee bedragen, wordt verrekend. Dit komt tot uiting in een verplichte opslag op of 
afslag van het verpleegtarief, welke door het COTG wordt vastgesteld. 

Voor ieder specialisme wordt tripartite het productiebudget voor eenjaar afgesproken. Dit is een 
optelling van aantallen opnamen, dagbehandelingen en korte kaarten maal de daarvoor geldende 
tarieven. Bij de jaarlijkse afrekening is het eindbedrag beslissend. Hoe dit is opgebouwd doet 
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niet ter zake. Minder korte kaarten kunnen gecompenseerd worden door meer opnamen 
bijvoorbeeld. 

Conseguenties: 
• Specialisten worden niet }anger beloond voor alles wat ze doen. Als ze hun budget van een 

jaar gehaald hebben, maakt het in principe niet meer uit of ze nog veel of weinig werken, 
netto gaan ze er financieel niet op voor- of achteruit. In die zin hee:ft het nieuwe systeem dus 
beantwoord aan de doelstelling tot beheersing van de uitgaven. 

• Bepaalde ontwikkelingen worden af geremd. Er is een ontwikkeling gaande dat 
behandelingen steeds vaker in dagverpleging plaatsvinden in plaats van in de kliniek. Het 
internistentarief voor een klinische opname is echter 20 keer zo hoog als het tarief voor een 
dagopname. Hierdoor zullen de internisten niet staan te trappelen om een patient in de 
dagverpleging op te nemen in plaats van in de kliniek. Op deze manier wordt de 
ontwikkeling van kliniek naar dagverpleging dus afgeremd door de financieringsstructuur 
van specialisten. 

• Voor het ziekenhuis geldt hetzelfde. De verschillen in vergoedingen zijn iets minder extreem, 
maar zeker is dat het financieringssysteem een remmende werking heeft op bepaalde 
(patientvriendelijke) beslissingen. 

• Verkorting van de ligduur van patienten kan financieel gunstig zijn voor de specialist. Hij 
moet immers zijn af gesproken aantal opnamen behalen. lndien echter een specialisme het 
budget voor eenjaar al hee:ft gehaald, is het niet !anger gebaat bij extra opnamen. 

• Een toename in het aantal toegewezen bedden is financieel gunstig voor een specialisme. 
• Er is geen relatie tussen de werklast voor een specialist en zijn inkomen. 
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1. Inleiding 

In veel instellingen wordt nagedacht over een meer planmatige sturing van de 
patientenstroom, ofwel afstemming en regulering van de hoeveelheid werk (zorgvraag) op 
de beschikbare capaciteiten. 
Medische ontwikkelingen en wijzigingen in behandelmethodieken hebben invloed op de 
organisatie van werkzaamheden. Enerzijds is er de verschuiving van klinische naar 
poliklinische behandeling en dagverpleging. Anderzijds zien we binnen de kliniek een sterk 
stijgende doorstroming. Dit impliceert een steeds dalende ligduur, waarbinnen steeds meer 
en elkaar sneller opvolgend~ en meer complexe behandelactiviteiten moeten plaatsvinden. 
Afstemming en planning is hierbij steeds belangrijker. 

Ook binnen het IZB worden we geconfronteerd met een onevenredige belasting van de 
beschikbare capaciteiten. 
Middels deze notitie willen we inzicht verschaffen in de oorzaken en mogelijke oplossingen 
van de gesignaleerde knelpunten in het capaciteitsmanagement. 

2. Het gebruik van capaciteiten 

Een beschrijving van de capaciteiten en de wijze waarop er binnen het IZB en de sector mee 
omgegaan wordt treft u in dit hoofdstuk aan. 

2.1 Omschrijving van capaciteiten 

In de inleiding wordt gerefereerd naar capaciteiten. We maken een onderscheid in 
zorgcapaciteit, onderzoek- en behandelcapaciteit en medische capaciteit. 
Onder deze drie capaciteiten verstaan we het volgende: 

* zorgcapaciteit: 

* Onderzoek
behandelcapaciteit: 

* medische capaciteit: 

- bedden 
- personeel 
- hulpmiddelen 
- IC-capaciteit 

- onderzoek en behandelruimte 
- hulpmiddelen/instrumentariurn/apparatuur 
- personeel 

- behandelaars 
- operateurs 
- anesthesisten 
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2.2. Huidige werkwijze 

Centrale afstemming van behandelcapaciteiten en patientenstromen vindt niet of 
onvoldoende plaats . De huidige opnameprocedure is in feite een administratieve verwerking 
van de door individuele specialisten ingediende programma's en het zoeken naar lege 
bedden. Vooraf wordt geen rekening gehouden met acute patienten, beschikbare O.K.-tijd 
en beschikbare bedden en de zorgzwaarte van de patient. Hiermee ontbreken alle 
noodzakelijke elementen om te komen tot een goede patientenlogistiek. 

2.3. Schets van het probleem 

Binnen het IZB wordt een onevenredige belasting van capaciteiten geconstateerd. In 
sommige perioden leidt dit tot een onderbenutting en op andere momenten weer tot een 
overbelasting van capaciteiten. 
Dit komt tot uiting in het aantal opnamestops, slecht gevulde O.K.-sessies en op andere 
momenten uitloop van O .K.-sessies en een niet evenredige werkbelasting op de 
verpleegafdelingen. 

2.4 Knelpunten 

De onevenredige belasting van capaciteiten wordt veroorzaakt door de volgende 
knelpunten: 

2.4.1. Het patientenaanbod is onvoldoende stuurbaar door gebrek aan afstemming van 
capaciteitsgebruikers 

De aanbieders van patienten (medisch specialisten) redeneren vanuit hun 
individuele "toegewezen" capaciteit. De opnameplanning wordt gemaakt metals 
uitgangspunt de behandeltijd (bv. op OK). Met beschikbaarheid van bedden, 
verpleegkundig personeel, instrumentaria etc. wordt geen rekening gehouden, 
waardoor vaak frictie in de logistiek wordt veroorzaakt. 
Omdat voor acute opnamen geen ruimte in capaciteiten wordt gereserveerd, leiden 
deze opnamen tot een extra belasting van de beschikbare capaciteiten. 

2.4.2. Coordinatie van bet planningsproces ontbreekt 
Omdat de opnameplanning door de meeste specialisten zelf wordt aangeleverd en 
de bevoegdheden van de capaciteitsbeheerders/planners niet toereikend zijn om 
hierop de nodige invloed uit te oefenen, vindt er onvoldoende coordinatie plaats 
van aktiviteiten met als gevolg inefficient gebruik van capaciteiten. 

2.4.3. Er is onvoldoende informatie beschikbaar over opname-indicaties, verrichtingen 
en effecten hiervan op planning en capaciteitsbeslag 
De opname-registratiekaart wordt over het algemeen slecht leesbaar , onvolledig 
ingevuld en soms zelfs niet aangeleverd ten behoeve van de registratie in 
WACHTLIJST. Opname-indicatie/verrichting is niet of onvolledig omschreven. 

Sector Klinische Zorg/Capaciteitsmanagement/werkgroepKZ/23 april 1998 4 
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Verwachte operatieduur, verwachte ligduur, ASA, urgentie, opnametype, herkomst 
van patient, et cetera ontbreken. 
Alle bovengenoemde infonnatie maakt deel uit van de benodigde 
planningsinformatie. Door onvolledigheid in deze informatie wordt het 
opnameplanningstraject en het inzicht in het beslag op capaciteiten gefrustreerd. 

2.4.4. Gestandaardiseerde informatie ontbreekt 
Voor dezelfde opname-indicaties, verrichtingen/behandelingen en onderzoeken, 
worden binnen hetzelfde traject verschillende termen gebruikt, waardoor verkeerde 
interpretaties of fouten worden veroorzaakt, bv bij koppeling van WACHT en 
OPERA. 

2.4.S. Afspraken worden niet nagekomen 
* Afspraken die gelden voor bezetting van capaciteiten worden niet gerespecteerd 
metals gevolg overschrijding van bv. OK-tijden, budgetten voor materialen, 
werkbelasting en toegewezen beddencapaciteit. 
*Procedures m.b.t. aanmelden van spoedpatienten worden niet nageleefd. 
* Aan- en afwezigheid van specialisten wordt niet of niet tijdig gemeld. 
*Binnen enkeel specialismen worden patienten door polikliniekmedewerkers 
opgeroepen voor opname in plaats van door de afdeling planning. 

2.4.6. Communicatie problematiek 
Tussen medisch specialisten en capaciteitsbeheerders is onvoldoende overleg over 
beschikbaarheid van de benodigde capaciteit. Zonder over leg worden programma' s 
gevuld, worden claims gelegd op bedden en materiaal en afspraken met patienten 
gemaakt. Communicatie over bovengenoemde onderwerpen ontbreekt of is 
onvoldoende. 

2.4. 7. Verkeerdebedproblematiek 
De z.g. verkeerdebedproblematiek wordt als belemmering ervaren bij de 
beschikbaarheid van bedden en daardoor op de opnamecapaciteit. Omdat een 
"verkeerd bed" pas echt een verkeerd bed is wanneer de machtigingsaanvraag voor 
ziekenhuis is verlopen of de aanvraag voor opname in een verpleeghuis 
gehonoreerd maar nog niet geeffectueerd is. 

3. Doelstelling en kaders 

We will en een zodanige besturing op de beschikbare capaciteiten bewerkstelligen, dat een 
efficient gebruik van deze capaciteiten en een verantwoorde patientenzorg worden 
gerealiseerd. 
Uitgangspunt hierbij zijn de gestelde kaders: 

* doelstelling van het ziekenhuis (ziekenhuisbeleidsplan 1996-2000) 
* bouwkundige gegevens 
* produktieparameters (iaarlijks bijstelling) 
* het personele en materiele budget (iaarlijks bijstelling) 
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4. Mogelijke oplossingen 

Een aantal activiteiten kan ontplooid worden om een betere besturing van capaciteiten te 
bewerkstellingen. Deze activiteiten liggen dan ook op een verschillende niveau of bij 
verschillende disciplines in de organisatie. De omvang en aard van deze activiteiten zeer 
divers . 

Mogelijke activiteiten zijn (in willekeurige volgorde): 
* verbetering van wachtlijst registratie en informatie; 
* ontwikkelen van patientenprofielen; 
* opnameplanningssysteem (inclusief ontslagplanning); 
* opzetten activiteitenplanning op lange, middellange en korte termijn; 
* flexibilisering van beddenverdeelplan, O.K.-schema en spreekuurschema; 
* regeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 
* verbeteren van communicatie; 
* gemengd verplegen. 

Deze activiteiten worden hieronder verder uitgewerkt. 

4.1. Wachtlijst registratie en infonnatie 

Momenteel wordt in opdracht van het bestuur onderzoek gedaan naar de invoering van het 
systeemdeel W ACHT-2 van Hiscom. De notitie hieromtrent is inmiddels aangeboden aan 
HKZ en HDFI ter beoordeling. Dit systeemdeel biedt mogelijkheden voor uitvoerige 
registratie en planning. In gebruikname van beide mogelijkheden van dit systeemdeel maken 
een optimale benutting van capaciteiten mogelijk. 

4.2. Ontwikkelen van patientenprofielen 

4.2 .1. Patientenclassificatie 

Volgens de San Joaquin patientenclassificatiemethode wordt de zorgzwaarte van de patient 
bepaald. De nonntijden (aantal minuten zorg) voor de categorie patienten (categorie I, 
n,m, IV) zijn verkregen uit werklastonderzoek. Deze classificatie wordt geautomatiseerd 
verwerkt met behulp van het systeemdeel PATCLAS. Hierin wordt de zorgvraag (aantal 
minuten zorg) en het zorgaanbod (beschikbaar minuten personeel) tegen elkaar afgezet. De 
leidinggevende kan aan de hand hiervan op basis van werkbelasting sturen (herverdelen). 
De betrouwbaarheid van de prognose is erg belangrijk voor een juist gebruik van dit 
instrument. Hierover dient nog overeenstemming te worden bereikt binnen de sector 
Klinische Zorg. 
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4.2.2. Zorgprofielen 

Vanuit de gegevens verkregen uit de werklastmeting en de dagelijkse patientenclassificatie 
gekoppeld aan de mediscbe-, verpleegkundige- of cbirurgiscbe diagnose kan men komen tot 
een zorgprofiel. Hiermee wordt de planbaarbeid van de opname en de daaraan gekoppelde 
zorgvraag sterk vergroot. 
Er zijn bier een drietal profielen bekend vanuit de literatuur te weten: 

- DRG = Diagnosis Related Groups; 
- SRG = Surgery Related Groups; 
- NRG = Nursing Related Groups. 

De DIV beeft een proefuitdraai gemaakt van de een koppeling tussen PA TC LAS en LMR 
(Landelijke Mediscbe Registratie) De patientenclassificatiegegevens (klasse 1, 2 of 3) en de 
ontslagdiagnose zijn gekoppeld. Deze gegevens betreffen bet jaar 1996. De uitdraai kan 
gegenereerd worden op 3- , 4 - en/of 5 cijfer niveau. Per diagnose wordt inzicbtelijk welke 
zorgzwaarte de patient per geduurde de opname gemiddeld beeft. 
Daarnaast zijn gegevens zoals ligduur, O.K.-tijd per verricbting e.d. nodig om een 
compleet beeld te krijgen van bet gebruik van de verscbillende capaciteiten. Deze gegevens 
dienen bij bet plannen van de opname gebruikt te worden om zorg te dragen voor een goede 
afstemming tussen de capaciteiten. 

Profielen zijn goed bruikbaar bij afdelingen met veel electieve opnames. Afdelingen met 
veel spoedopnames kunnen bier minder goed mee uit de voeten, door de ruime 
opnameindicatiestelling. 
Produktie, efficientie en kwaliteit boren onlosmakelijk verbonden te zijn met 
patientenclassifica.tie. Het ontwikkelen van zorgprofielen is bierbij een must om te komen 
tot een betere opnameplanning. De bruikbaarbeid is ecbter afhankelijk van bet type 
afdeling. Daarnaast zijn zorgprofielen onlosmakelijk verbonden met andere onderdelen van 
opnameplanning en produktiebesturing en zijn niet alleen de oplossing tot een goede 
patientenlogistiek en capaciteitmanagement.. 

4. 3 Opnameplanningssysteem 

Er dient een opnameplanningssysteem te worden ontwikkeld dat op alle niveau' s is 
geaccepteerd, waarin centrale afstemming is gegarandeerd en waar tevens ontslagplanning, 
capaciteitsbenutting en reservering deel uit maken. 

4.4 Activiteitenplanning op lange, middellange en korte termijn 

- Strategiscb niveau: Produktieafspraken tussen IZB, mediscbe staf en de 
zorgverzekeraars : 
*meerjarenplan 
*instellingsbeleid. 
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-Taktiscb niveau: Jaarplan op basis van uitwerking van beleid door bet management met 
betrekking tot: 
*produktie-afspraken 
*capaciteiten/sluitingen 
*herverdeling restcapaciteit 
*bescbikbaarbeid specialisten (aan- en afwezigbeid) 
*beschikbaarbeid personeel 

-Operationeel niveau: Uitvoering van de opnameplanning in een werkplan opgesteld 
door bebandel/onderzoek afdelingen, verpleegafdelingen en 
afdeling planning . 
*electieve patienten. 
*sub-acute patienten. 
*acute patienten. 
*sturing op middelen. 
*sturing op personeel. 

4.5. Flexibilisering van beddenverdeelplan. O.K.-scbema en spreekuurscbema 

Dit boudt een jaarlijkse berziening in van vastgelegde beddenverdeelplan, OK- en 
polikliniekscbema' s. 
Dit zou op zowel Taktiscb als op operationeel niveau moeten plaatsvinden. 

4.6. Regeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

Regeling van bevoegdbeden en verantwoordelijkheden van zowel de capaciteitsbebeerders 
als specialist, als deelnemers in bet planningsproces maakt deel uit van bet 
opnameplanningssysteem. 

4 .7. Verbeteren communicatie 

Verbeteren van de communicatie tussen de specialist en de capaciteitsbebeerders 
door: * eenmalige registratie 

* centraal geleide informatie 
* centrale correctie 

*decentrale bescbikbaarbeid van informatie; de juiste informatie, op de juiste plaats 
op bet juiste moment. 

Tevens dient er sprake te zijn van structureel overleg over aspecten van sturing van 
capaciteiten tussen de bij bet planningsproces en capaciteitsbebeer betrokken actoren. 
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4. 8. Gemengd verplegen 

In 1997 heeft een proef op de unit 41 en 58 plaats gevonden met gemengd verplegen. Dit 
betekent dat de patient op een kamer kan komen te liggen waar zowel mannen als vrouwen 
worden verpleegd. Deze proef is op basis van vrijwilligheid van de patient vormgegeven. 
Door deze proef dient getoetst te worden of het aantal organisatorische problemen rondom 
opnames beter opgevangen kunnen worden. Dit kan uiteindelijk betekenen dat de patient 
minder lang hoeft te wachten voor hij/zij wordt opgenomen. 

De evaluatiegegevens van deze proef kunnen uitsluitsel bieden of het gemengd verplegen 
ook voldoet aan de verwachtingen. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

Het probleem rondom capaciteitsmanagement valt terug te voeren op een drietal 
kernpunten: 
1 . Structuur 

De coordinatie van het planningsproces ontbreekt. Ook wordt de 
verkeerdebedproblematiek als een belemming ervaren bij beschikbaarheid van bedden en 
dus op de opnamecapaciteit. 

2. Informatie 
Er is onvoldoende informatie beschikbaar over opname-indicaties, verrichtingen en 
effecten hiervan op planning en capaciteitsbeslag. 
Gestandaardiseerde informatie ontbreekt. 

3. Communicatie 
Het patientenaanbod is onvoldoende stuurbaar door gebrek aan afstemming van 
capaciteitsgebruikers. 
Afspraken worden niet nagekomen en er is sprake van een slechte communicatie tussen 
specialisten en capaciteitsbeheerders over beschikbaarheid van de benodigde capaciteit. 

Aanbevolen wordt om een integrate werkgroep te formeren met als opdracht : "formuleer 
een voorstel voor een structuur" . Hierin dient tevens de informatie en communicatie 
verwerkt te worden. 
De samenstelling van de werkgroep kan als volgt zijn: hoofd planning, voorzitter, lid sector 
Klinische Zorg en lid medische staf. 

De werkgroep kan ondersteund worden door een stagiaire van de TU te Eindhoven. 
De stage-opdracht luidt dan in het kort als volgt: Maak een voorstel voor 
capaciteitsmanagement in het IZB, rekening houdend met de gesignaleerde knelpunten. 
Maak hierbij gebruik van literatuur en ervaringen in andere ziekenhuizen. 
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Bijlage 6 Beschrijving van het zorgproces 

Door middel van meeloopdagen op de polikliniek inteme geneeskunde, verpleegunits inteme 
geneeskunde, functieafdeling, rontgenafdeling, laboratoria, opnameplanning en afspraak
centrum is kennis opgedaan over de werkwijze binnen het ziekenhuis. 

Patienten kunnen op drie manieren het zorgproces van het ziekenhuis binnenkomen. 

De eerste manier is via een eerste polikliniekbezoek. Voor de definitie van een eerste 
polikliniekbezoek wordt verwezen naar bijlage 10. De patient wordt door zijn huisarts of door 
een specialist van een ander specialisme verwezen naar een specialisme of specialist. De patient 
maakt telefonisch of aan de balie via het afspraakcentrum een afspraak voor een consult. 
In overleg met de patient wordt een geschikte datum en tijdstip afgesproken. Het 
afspraakcentrum beschikt hiertoe over het systeemdeel Balie van Hiscom, dit biedt een 
geautomatiseerd overzicht v,m de polikliniekspreekuren van alle specialisten, uitgesplitst naar 
type spreekuur. 
Het afspraakcentrum produceert lij sten waarop per dag per specialist wordt aangegeven welke 
patienten een afspraak hebben gemaakt voor het spreekuur. De polikliniekassistenten halen deze 
lijsten op, zodat zij de medische statussen kunnen opzoeken en klaarleggen. 
Als de patient met spoed op de polikliniek moet worden gezien door een specialist, belt de 
huisarts zelf rechtstreeks met de polikliniek. 

Als patienten voor het eerste polikliniekbezoek naar het ziekenhuis komen, melden ze zich bij de 
balie van de betreffende polikliniek. Patienten die geen of geen actueel ponsplaatje hebben, 
moeten eerst een nieuw ponsplaatje laten maken. 
Het consult vindt plaats en kan op vier manieren een vervolg krijgen. Deze vier manieren 
worden onderscheiden, omdat ze verschillende gevolgen hebben voor het capaciteitsgebruik. 
1. De patient verlaat het intramuraal zorgproces van het IZB. Er kan sprake zijn van een 

verwijzing naar een academisch of categoraal ziekenhuis, terug naar de huisarts of helemaal 
naar huis. In dit geval maakt hij geen gebruik meer van de onderscheiden capaciteitsgroepen 
in het IZB. 

2. De patient moet, op bepaalde termijn, op herhalingsconsult komen bij hetzelfde of een ander 
specialisme. Er wordt uitsluitend beslag gelegd op medische capaciteit. Dit heeft geen 
gevolgen voor de overige capaciteitsgroepen. 

3. De patient moet eerst onderzoek en/of behandeling ondergaan in het poliklinisch traject, op 
een of meerdere ondersteunende afdelingen, waarna hij op herhalingsconsult moet komen. 
Dit heeft gevolgen voor de medische en onderzoek- en behandelcapaciteit. 

4. De patient moet opgenomen worden voor onderzoek en behandeling in dagverpleging of in 
de kliniek. Hij gaat beslag leggen op alle capaciteitsgroepen. 

Ad 1 Het intramuraal zorgproces is ten einde gekomen. 
Ad 2 Het herhalingsconsult wordt afgesproken bij het afspraakcentrum op vergelijkbare wijze als 
boven beschreven. Na dit herhalingsconsult zijn dezelfde vier mogelijkheden mogelijk als 
vervolgtraject. Overigens indien een tweede consult bij een andere specialist plaatsvindt, wordt 
dit weer als eerste polikliniekbezoek aangemerkt. 
Ad 3 Als de patient een aanvraagkaart meekrijgt voor de functie- of rontgenafdeling, moet hij 
hiermee zelf naar de balie van de betreffende afdeling gaan en een afspraak maken voor het/de 
benodigde onderzoek( en) en/of behandeling( en). De termijn waarop dit dient plaats te vinden, 
heeft de specialist aangegeven op de aanvraagkaart. Vervolgens moet de patient nog een afspraak 
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maken voor het herhalingsconsult bij het afspraakcentrum. Hierbij wordt rekening gehouden met 
de datum(s) van onderzoek en/of behandeling, in verband met de uitslag daarvan, die in bezit 
moet zijn van de behandelend specialist ten tijde van het herhalingsconsult. De termijn, die 
hiervoor tussen het (laatste) onderzoek of de (laatste) behandeling en het herhalingsconsult moet 
bestaan, wordt door de ondersteunende af de ling aangegeven. 
Als materiaal van de patient onderzocht moet worden op een van de laboratoria wordt de afname 
en verzending naar het laboratorium door de specialist zelf verzorgd of moet de patient even 
langs de bloeda:fname. De termijn waarop de patient op herhalingsconsult moet komen (voor 
bespreking van de uitslag) wordt dan door de specialist aangegeven op de kaart, waarmee de 
patient naar het afspraakcentrum gaat voor het maken van een afspraak voor het 
herhalingsconsult. Na het herhalingsconsult zijn er dezelfde vier mogelijkheden voor het 
vervolgtraject als bij het eerste polikliniekbezoek. 
Ad 4 Indien de specialist besluit tot opname, vult hij een opnameregistratiekaart in. Op de 
opnameregistratiekaart moeten verschillende gegevens worden ingevuld. Een lege 
opnameregistratiekaart is opgenomen in bijlage 7. Onder andere moet ook aangegeven worden 
op welke termijn de patient moet worden opgenomen. Aangegeven kan worden of de urgentie 
'spoed', 'voorrang' of'geen' is. 
Als de patient acuut moet worden opgenomen, belt de specialist naar de opnameplanning. De 
opnameplanning geeft aan waar een bed vrij is voor de patient (liefst op de unit van het 
betreffend specialisme ). Er vindt telefonisch overleg plaats met de verpleegunit. 
Verpleegkundigen gaan de patient ophalen van de polikliniek. 
Als de patient binnen een paar dagen moet worden opgenomen, komt de patient zelf de 
opnameregistratiekaart afgeven aan de opnamebalie. Daar wordt 'hij in 'de vensterbank' 
geplaatst. Zodra er plaats is, wordt de patient gebeld, en kan hij komen voor opname. 
Als bij de opnametermijn op de opnameregistratiekaart 'wachtlijst' is ingevuld, dan worden de 
patientgegevens ingevoerd in het systeemdeel Wacht, van waaruit de opnameplanning wordt 
gemaakt. Dit laatste komt bij patienten inteme geneeskunde niet vaak voor. 
Als de patient eenmaal is opgenomen, kunnen nog allerlei onderzoeken plaatsvinden, voordat de 
diagnose kan worden gesteld. Als de diagnose bekend is, wordt een behandelplan opgesteld. Een 
operatieve ingreep behoort ook tot de mogelijkheden, zij het dat deze niet door internisten 
worden verricht. Hiervoor wordt een patient dan (tijdelijk) overgedragen aan een chirurg. Met 
name bij oncologiepatienten gebeurt dit relatief vaak. Als de patient wordt ontslagen, wordt er in 
95% van de gevallen nog een controleafspraak gemaakt. Hierin wordt besproken hoe het verloop 
van de ziekte/ aandoening is, wordt de opname geevalueerd en het dossier afgesloten. 

De tweede manier waarop patienten binnenkomen in het IZB is via een verwijzing van de 
huisarts naar een diagnostische afdeling. De patient maakt dan, in het geval van de functie- en 
rontgenafdeling, telefonisch een afspraak voor het betreffende onderzoek. Hij verschijnt op het 
afgesproken tijdstip, laat indien nodig een ponsplaatje maken of vernieuwen, meldt zich aan de 
balie van de afdeling, wacht op beurt in betreffende wachtkamer, ondergaat onderzoek en 
verdwijnt weer uit het ziekenhuis. De resultaten worden verstuurd naar de huisarts. 
In het geval van laboratoriumonderzoek hoeft de patient helemaal niet naar het ziekenhuis te 
komen. Er wordt alleen materiaal van het lichaam van de patient verstuurd door de huisarts naar 
het ziekenhuis. Het materiaal wordt in een ( of meerdere) van de drie laboratoria (pathologisch 
anatomisch, klinisch chemisch of medisch microbiologisch) onderzocht en de resultaten worden 
eveneens per post teruggestuurd naar de huisarts. In uitzonderingsgevallen moet de patient wel 
persoonlijk in het ziekenhuis verschijnen. Dit is het geval als de huisarts het materiaal zelf niet 
kan of wil afnemen. 
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De derde manier waarop patienten binnenkomen in het ziekenhuis is via de spoedeisende hulp. 
Deze patienten komen tussen de normale werkzaarnheden van de specialisten door. De patient 
wordt op de spoedeisende hulp de nodige hulp geboden en indien nodig opgenomen in de 
kliniek, waama verdere onderzoek- en behandeling wordt ingesteld. De patient kan ook direct 
van de acute hulp weer verdwijnen uit het zorgproces, indien er geen indicatie is voor klinische 
opname. 
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Bijlage 7 Gegevens over onderzoek- en behandelafdelingen 

In deze bijlage is een aantal gegevens opgenomen over de onderzoek- en behandelafdelingen. 
Hierbij worden cijfers gepresenteerd over het deel van de aanvragen dat van inteme geneeskunde 
komt. Hieruit kan worden afgeleid hoe intensief de relatie is tussen inteme geneeskunde en de 
betreffende af de ling. 

Functie-afdeling 
De functie-afdeling bestaat uit drie onderdelen, algemeen, klinische neurofysiologie en 
punctie&scopie. Op de algemene worden onderzoeken verricht voor met name cardiologie, 
longgeneeskunde, chirurgie en tevens worden gehoortesten verricht voor KNO-geneeskunde. 
De klinische neurofysiologie voert onderzoeken uit aan spieren, zenuwen en hersenen .. De 
punctie&scopie heeft hoofdzakelijk te maken met inteme geneeskunde, longgeneeskunde en 
urologie. In totaal worden op de functie-afdeling meer dan 250 verschillende onderzoeken en 
behandelingen uitgevoerd. 
Zowel klinische als poliklinische patienten bezoeken de functie-afdeling. Poliklinische 
patienten zijn uit te splitsen in huisarts-patienten en specialist-patienten. 

Algemeen en Klinische neurofysiologie 
Slechts een klein deel van alle onderzoeken is voor inteme geneeskunde. Naar schatting minder 
dan 5%. 

Punctie&Scopie 
Van alle poliklinische verrichtingen is 90% voor inteme geneeskunde 
Van alle klinische verrichtingen is 70% voor inteme geneeskunde 
Van het totale aantal verrichtingen is 85% voor inteme geneeskunde 
Geconcludeerd mag worden dat de punctie&scopie nauw is gerelateerd aan inteme geneeskunde. 
Inteme geneeskunde is de hoofdgebruiker van punctie&scopie. 

Rontgenafdeling 
Het grootste deel van de werkzaamheden op de rontgenafdeling is diagnostisch van aard, maar er 
worden ook patienten behandeld. Er wordt gewerkt voor alle specialismen van het ziekenhuis. 
De rontgenafdeling bestaat uit drie afzonderlijke groepen, namelijk de algemene rontgen, de CT
en MRI- scan en de Angio. 
Onderzoeken en behandelingen worden niet altijd op afspraak verricht. Voor kortdurende 
onderzoeken kunnen patienten zonder afspraak komen. Er komen zowel klinische patienten als 
poliklinische, van huisarts en specialist. 
In tabel B7.1 worden enkele cijfers gegeven. 
Inteme geneeskunde vraagt 9,5% van alle onderzoeken en verrichtingen aan. Opvallend zijn het 
relatief grote aandeel in de CT-scans en het zeer kleine aandeel in de MRI-scans. 
Over het geheel is inteme geneeskunde een matig belangrijke opdrachtgever voor de 
rontgenafdeling. 
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Tabel B7 .1 Aantal verrichtingen rontgenafdeling, 1997 

Totaal Inteme Aandeel inteme 
Rontgen 86971 8209 9,4% 
CT-scan 5597 801 14,3% 
MRI-scan 2817 49 1,7% 
Angio 1436 88 6,1% 
Totaal 9,5% 

Klinisch Chemisch Laboratorium 
Het KCL verricht onderzoek aan bloed, ontlasting, urine en andere lichaamsvochten.De 
onderzoeken kunnen worden ingedeeld in algemene onderzoeken en speciale onderzoeken. 
Algemeen onderzoek wordt 24 uur per dag uitgevoerd, speciaal onderzoek alleen tijdens 
kantooruren. Jaarlijks produceert het KCL in het IZB ongeveer 1,2 miljoen uitslagen. 
De onderzoeken die het KCL uitvoert zijn kortdurend en meerdere onderzoeken kunnen 
tegelijk worden uitgevoerd, met de mogelijkheid van spoed tussendoor. Door deze 
eigenschappen bestaan er weinig tot geen wachtrij- en doorlooptijdproblemen. Uitslagen 
worden dagelijks verzonden aan specialisten en huisartsen. 
Naar schatting komt ongeveer tien procent van alle aanvragen van de intemisten. 

Medisch Microbiologisch Laboratorium 
Op het MML wordt onderzocht of patienten een infectie hebben. Hiertoe onderzoekt men 
materiaal (bloed, urine, wonduitstrijkjes, huid, slijmvlies, nagels, haren) op de aanwezigheid 
van micro-organismen. Bacterien, schimmels parasieten, virussen of antistoffen daartegen 
moeten worden aangetoond. 
Er moeten vaak kweken worden gemaakt, die enkele dagen duren. Dit bepaalt de doorlooptijd 
van de onderzoeken op het MML. 
Naar schatting wordt tien tot twintig procent van de onderzoeken aangevraagd door 
intemisten. 

Pathologisch Anatomisch Laboratorium 
Op het PAL worden losse cellen onderzocht, dit is de cytologie, en cellen in weefselverband, 
de histologie. Het gaat jaarlijks om totaal 45.000 onderzoeken. De tijd die verstrijkt tussen het 
insturen van het materiaal en het ontvangen van de uitslag is minimaal drie dagen, maximaal 
een week. 
Een belangrijk deel van de cytologische onderzoeken betreft baarmoederhalsuitstrijkjes. Men 
heeft hierbij te maken met zeer sterke pieken en dalen in de aanvragen. 
Van de histologische onderzoeken wordt naar schatting een derde tot de helft door internisten 
aangevraagd. In die zin heeft het PAL dus veel met inteme geneeskunde te maken. 
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Bijlage 8 Nieuw wachtlijst-informatiesysteem 

In het IZB wordt het proces van formuleren van patientcategorieen voor wat betreft wachtlijst
patienten overwogen naar aanleiding van de invoering van het nieuwe systeemdeel Wachtlijst-2, 
dat het huidige Wachtlijst-1 zal opvolgen. Wachtlijst-2 bestaat uit twee componenten, Kem en 
Plan.Wachtlijst-2-Kem heeft dezelfde functie als het huidige Wachtlijst-1. Wachtlijst-2-Plan is 
een aanvulling hierop. Hiervoor moeten per specialisme meerdere 'trace's' worden aangegeven. 
Een trace is een groep van patienten met een vergelijkbaar verwacht gedrag voor wat betreft het 
beroep dat hij zal gaan doen op de verschillende capaciteitssoorten, op een bepaalde opnamedag. 
Bij aanmelding voor opname moet bekend zijn tot welk trace een patient behoort. 
Het doel van de tracebepaling is om te kunnen voorspellen welk beroep een patient op de 
verschillende capaciteitssoorten zal gaan doen op elke opnamedag. Als dit bekend is, kan daar 
ook rekening mee worden gehouden bij het maken van de opnameplanning. 
Inteme geneeskunde heeft van de werkgroep Wachtlijst-2 een lage prioriteit gekregen, aangezien 
patienten inteme geneeskunde in de meeste gevallen buiten Wachtlijst om gaan. OfWachtlijst-2-
Plan daadwerkelijk ingevoerd zal gaan worden, is nog niet zeker. Begonnen wordt met 
Wachtlijst-2-Kem. 
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Bijlage 9 Opnameregistratiekaart 

\.0 
N 
\.0 

opname•registratie 

opname spec ialist . 

datum aanvraag 

voorkeu rper iode 

verzoek tot opnarne 

-, -, 
-· -· -1 ·- I I ,-

opname indicatielverricht ing 

- kliniek afde li ng 

= aid. dagverpleging 

·- -IGNATIUS 

= poliklinische bevall ing/behandeling 

= klinische bevalling 

machtiging = aangevraagd = binnen = n1et nodig 

verw. ligduur vervt. operatieduur anesthesie: lokaal/reg ionaal/algeheel 

packed cells : ja/nee 

mededelingen 

urgentie 

0 spoed 
1 voorrang 
2 nee 

opname-reden 

1 observatie 
2 diagn. onderz. 

3 therap.beh. 
4 gastverblijf/ 

gezonde zuigeling 

handtekening arts 

herkomst 

0 eigen woonomgeving 
1 bejaardenoord 

2 andere inst. 
3 zh geboren 

voorzorg-type 

K klinisch D dagverpleging P poli klinisch E EHBO 

voorzorg verlener 

01 specialist, naam 

02 huisarts, naam 

03 tandarts 
04 verloskundige 
05 fysiotherapeut 
06 logopedist 
07 oefentherapeut 
08 dietist 
09 klinisch psycholoog 
10 maatschappelijk werker 
11 wijkverpleegkundige 
12 gezinsverzorger 

98 overig 
99 onbekend 

GEGEVENS AFDELING OPNAME 

patient opgeroepen 

opname•datum ...... . .. ...... .. .... .. .. .. ... . 

opname•uur ................. .......... ... ...... . 

opname-.:ifdeling .. ............ ...... .... ... . 

voorzorg-instantie 

extram uraal 

CA CAD 

RG RIAGG 

BG basis-gezondhe idsdienst 
KW kruiswerk 
GV gezinsverzorg ing 
OE overig extramuraal 

intramuraal 

4-Z alg./acad. ziekenhuis 
CZ categoraal ziekenhuis 
RI revalidatie inrichting 
VH verpleeghuis 
PZ psychiatrisch ziekenhuis 
MK medisch kindertehuis/ 

kinderdagverblijf 
01 overige instellingen 

NAAM INTRAMURALE INSTELLING: 

bestemd voor afdeling opname t.b.v. inschrijving 

pre-operatief poliklinisch onderzoek 

0 alg. lichamelij k onderzoek 
lengte 

gewicht 

onderzoek 

0 rx• thorax 
0 ecg 
0 prikprotokol 1 
0 prikprotokol 2 
0 prikprotokol 3 

funktie•onderzoek 
0 

konsult 
0 

paraaf voor 
beoordeeld 

0 anamneseform. anesthesie 
dagverpleging 
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Bijlage 10 Bedbezettingspercentages 

1996 1997 1998 
Unit 36 Unit 37 Unit 38 Unit 36 Unit 37 Unit 38 Unit 36 Unit 37 Unit 38 

Jan 92,8 91,6 93,2 87,8 94,0 94,4 
Feb 89,7 95,0 94,1 95,0 94,8 92,5 93,1 92,1 90,2 
Mrt 94,4 93,7 95,2 96,1 91,0 92,7 91 ,2 95,5 92,7 
Apr 91,3 91,5 94,3 86,7 91 ,7 91 ,3 90,9 90,5 92,3 
Mei 81,9 80,6 79,0 83,0 83,1 76,2 71,0 79,4 71,9 
Jun 88,3 84,7 87,8 75,9 80,4 75,7 79,8 77,5 78,5 
Jul 86,6 92,9 71,0 87,1 78,5 89,2 85,1 91,3 89,5 
Aug 77,8 87,3 61,7 91,8 94,5 82,4 72,6 94,0 
Sep 88,5 83,2 82,5 83,1 79,7 85,0 78,2 88,3 83,8 
0kt 92,7 96,3 92,4 90,5 91,1 91,9 82,8 90,5 88,1 
Nov 90,2 90,2 90,5 90,9 90,7 91,3 87,6 90,5 92,3 
Dec 86,6 88,5 88,4 88,0 94,8 88,4 
Bron: dFI 
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Bijlage 11 Interrelationship Digraph 
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Hieruit blijkt dat bepaalde knelpunten veel samenhang vertonen met andere knelpunten, 
terwijl er eveneens knelpunten zijn die vrijwel geheel los staan van alle andere genoemde 
knelpunten. 
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Bijlage 12 Be"invloedingsschema 

29. 
Geen 
lgnatiaan 

32. 
Geen 
structuur voor 
korte-tennijn
opnamcn 

37. 
Onduidelijk
heid opname
registratie
formulier 

30. 
Realtic 
Planning, 
verpleegunits 
niet optimaal 

21. 
Communicati 
e Opname
planning 
specialisten 
onvoldoende 

35,36. 
Onvoldoende 
voorbereiding 
op opname 

2. 
Signalen 
werkvloer niet 
opgcpikt 

33. 
Onvoldoende 
communicatie 
over ontslag 

22. 
Specialist 
bepaalt 
eenzijdig 
opnamedatum 

8. 
Geen afst. 
mssen 
bedden
sluitingen en 
vak.pl.spec. 

17. 
Lang 
onbekend 
welke patient 
welk 
onderzoek 

19. 
Personeels
krapte op o
en b
afdelingen 

3. 
Eenrichtings
verkeer 
communicatie 

10,14, 
15. 
Personeels
kraptc 

26. 
Ontslag
p!anning naar 
afdeling 
Planning toe 
ontbreekt 

27. 
Gereserveerde 
bedden 
blokkeren 

20. 
Procedures 
warden niet 
gevolgd 

34. 
Slechte 
planning 
tijdens 
opname 

25. 
Termijn aan-
vraag - uit-
slag onder-
zoek kan 
korter 

5. 
Slcchte 
spreiding 
opnamen over 
week heen 

4. 
Weinig kijken 
naar zorglast, 
meer naar 
lcgc beddcn 

6. 
Geplande 
opnamen op 
ongeschikte 
tijdstippen. 

16,23. 
Bedden
sluitingen en 
opnamestops 

31. 
Yeel ondcr
hands geregel 
bij opnarne
planning 

7. 
Laat bekend 
wanneer een 
patient 
onderzoek 

24. 
Ligduur te 
lang 
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Bijlage 13 Analyse aantal spoedpatienten per dag 

WEEK maandag dinsdag woensdag donderda vrijdag zaterda zondag weektotaal 
g g 

14 0 
15 0 
16 0 
17 0 
18 2 0 0 2 
19 1 0 0 1 0 0 1 3 
20 4 1 4 2 2 1 15 
21 4 4 9 0 1 1 2 21 
22 6 3 4 3 4 3 0 23 

······················· ································································ ···························································································· 23 1 1 3 6 0 3 15 
24 3 3 3 2 2 2 2 17 
25 3 4 4 3 6 4 1 25 
26 4 3 3 2 4 0 3 19 ...... .. ................................................................................................................................................................ ...... 
27 3 3 5 4 3 1 2 21 

................ ... .........• ................ , 
28 1 3 4 4 0 1 0 13 
29 5 4 2 0 0 3 15 
30 1 6 4 5 2 1 0 19 

~-···························································· 
31 1 1 4 1 2 2 1 12 

...... .. ...... , ........ ......................................... ....................... ················· ... · ....................... .................................... 
32 3 1 6 2 2 1 0 15 
33 7 3 4 2 0 1 18 
34 1 3 0 4 3 2 14 
35 6 5 3 4 1 0 3 22 

................................................... ............................................ . .............................. 
36 5 3 6 1 5 2 23 

···············••·•················ 
37 5 1 3 4 2 0 16 
38 2 4 1 1 4 2 3 17 
39 7 5 3 4 5 2 2 28 
40 2 1 6 

.•······· ...................... .. ...................................... .. ........ ... ... ................................................... 
2 2 1 0 14 ........................................................................................................ · 

41 7 4 2 3 0 1 3 20 
42 3 2 1 2 2 1 0 11 
43 5 5 1 4 4 1 1 21 

................................... 
44 6 4 2 5 0 3 2 22 
45 

···············•····· .. .......................... ... . ........................................ ............................................. ............................ o ············ 
4 3 2 5 0 5 19 

46 4 3 2 1 3 1 1 15 
47 5 3 6 5 1 1 2 23 
48 1 0 3 3 4 2 1 14 
49 3 3 

Totaal 113 84 101 78 75 37 47 535 

Gem. 3,65 2,80 3,37 2,60 2,42 1, 19 1,52 14,86 
st.dev. 1,98 1,58 1,94 1,54 1,80 1,05 1,26 7,83 

Gem. per dag: 2,50 St.dev. gem. per dag : 1,81 
Gem. ma t/m vr: 2,97 St.dev. ma t/m vr: 1,82 
Gem. za-zo: 1,35 St.dev. za-zo: 1, 16 

Gem. per week 14,86 St.dev. gem. per week: 7,83 
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Bijlage 14 Opnamediagnoses per spoedgroep 

Onderstaande lijst is niet uitputtend en bevat voorbeelden van diagnoses die in bepaalde 
spoedgroepen vallen. 

Spoedgroep 1 Opname moet nu, a la minute 
• hypotensie/collaps 
• bloedbraken, hevig rectaal bloedverlies 
• intoxicatie 
• diepe veneuze trombose 
• temp>39, ziek, bedreigde vitale tekenen 
• acute buik 
• anemie (Hb 2,5) 

Spoedgroep 2 Opname moet vandaag nog, binnen enkele uren tot maximaal 24 
uur 
• ontregelde diabetes met buikklachten 
• obstructie in lever met geelzucht met pijn (verdenking galsteen of infectie) 
• hoge koorts 
• trombosebeen 
• recidief non-hodgkin 
• braken bij radiotherapie 

Spoedgroep 3 Opname moet binnen 2 a 3 dagen 
• observatie langdurige diaiTee 
• recidief colitis ulcerosa 

Spoedgroep 4 Opname moet deze of volgende week 
• algehele malaise, moeheid 
• aanlerenvan nachtelijke peritoneaaldialyse 
• icterus 

Spoedgroep 5 Opname is medisch gezien niet direct noodzakelijk, echter in combinatie met sociale factoren we!. 

• poliklinische onderzoeken bij matig mobiele patienten, klinisch sneller 
• thuis niet te handhaven 
• evenwichtsstoornissen 
• urineretentie 
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N 
00 

Buikklachten 

Malaise 

Koorts 

Diabetes 
complicatie 

Rest 

lntoxicatie 

-Anamnese 
- Lichamelijk onderzoek 
(incl. temp, pols, bloeddruk) 
- KCL bloed +urine 
-ECG 
- Rontgen thorax 
evt- X buikoverzicht 

- Lichamelijk onderzoek 
(incl. temp, pols, bloeddruk) 
- Bloedspiegel van intoxicatiestof 

(4) 

(5) 

® 
(!) 
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® 10% overig 

® 9% Andere specialismen; cardiologie, 
longgeneeskunde, neurologie, dermatologie 

Maagspoelen Consult psychiatrie 
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N 
\0 

CD Oncologie 

Hemato-oncologie 

Rontgen foto 
+ Echo buik/CTscan 
+ Aanv. bloed 

Beenmergpunctie en/of 
lymfklierbiopt + CT scan 
+ Aanv. bloed 

Punctie 

D 

Skeletscan 

Hematologie 
(incl. trombose) ---•►.ii Echo benen I~ ~~I _L_o_n_g_s_c_an __ _, ► D 

@ Anemie + 
bloedverlies 

@ 

(!) 

@ 

Nier/ lever stoornis 

Maag-darm- alvleesklier 

Endocrinologie 
schildklier 
diabetes 

lnfectie 

grate cellen=D: vitamine /foliumzuurtekort 

normale cellen : bloedonderzoek 

kleine cellen: ijzertekort, 

Echo betreffend 
orgaan 

Rontgenfoto 
+Echo buik 
+ Aanv. bloed 

Echo of CT scan 

,----------,/ 

Beenmergpunctie 

Xcolon 

D 

Aanvullend 
bloedonderzoek 

D 

Scopie 
(evt. +punctie) 

D: galwegen 

1-----•►►D: therapie ._______, 

Aanv. bloedkweek 
+ Urinekweek 
+ Sputumkweek 

Rontgenfoto's 

D 

D: carcinoom 

D 

D: carcinoom 

D 

Aanv. immunologisch onderzoek D 

D 

Coloscopie D 

Biopsie D 

D 

D 

ERCP 

D 

D 




