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Abstract 

This report describes three scenario's for reducing inventory costs at a pharmaceutical producer 
from a chain perspective. In scenario I and II the exponential smoothing model is used for 
forecasting and safety stocks are reduced. The first scenario uses demand information from the 
wholesaler for forecasting, the second demand information from the pharmacist. Scenario Ill 
reduces safety stock at the producer's and the wholesaler's by optimising the service level of the 
wholesaler. 
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Samenvatting 

In de periode van september 1996 tot oktober 1997 is aan de faculteit Technologie Management 
van de Technische Universiteit Eindhoven het strategisch project SLIM (Supply chain Logistics and 
Information Management) uitgevoerd. Binnen het SLIM-project zijn diverse ketens in twee branches 
bestudeerd, te weten de electrotechnische en de farmaceutische branche. Een keten bestaat uit 
drie schakels: een producent, een groothandel en een afnemer. Dit rapport richt zich op de 
farmaceutische keten, die er als volgt uit ziet: 
• producent: Janssen-Cilag; 
• groothandel: OPG Groothandel; 
• afnemer: Stichting VNA (Verenigde Nederlandse Apotheken). 

Bedrijfsbeschrijvingen 
Janssen-Cilag legt zich toe op de registratie, de klinische ontwikkeling, de medische 
informatieverstrekking en de verkoop van specialite geneesmiddelen in Nederland. Een groot deel 
van de productie vindt plaats in Beerse (Belgie). Het marktaandeel van Janssen-Cilag is 4%. 
OPG Groothandel is een onderdeel van OPG Groep en legt zich toe op de opslag en distributie van 
geneesmiddelen aan openbare apotheken. Ongeveer 40% van de omzet van Janssen-Cilag wordt 
gegenereerd door OPG. 
De Stichting VNA is een apothekersorganisatie die ongeveer 230 apotheken in Nederland aan zich 
heeft verbonden. De meeste apotheken worden twee maal per dag door OPG beleverd. 

Vooronderzoek 
Gedurende de eerste maanden van het project is in de farmaceutische keten een vooronderzoek 
uitgevoerd om te identificeren waar zich mogelijke knelpunten bevinden. Daarbij is gebruik gemaakt 
van de microcosmos aanpak (analyse voor een beperkt aantal producten die representatief zijn 
voor de keten) . Uit het vooronderzoek is gebleken dat de overheersende kostensoorten personeel 
en voorraad zijn. Aan de hand van verwachte verbetermogelijkheden op deze gebieden zijn de 
volgende drie vervolgonderzoeken gestart: 
• voorraadbeheersing bij een farmaceutisch producent vanuit ketenperspectief; 
• voorraadbeheer in de apotheek vanuit een ketenbenadering; 
• een ketenbenadering voor de afhandeling van herhaalreceptuur. 
Het eerst genoemde onderzoek wordt beschreven in dit verslag. 

Ketenvoorraad 
Uit figuur 1 blijkt dat de gemiddelde voorraad bij Janssen-Cilag 2,5 maand vraag is ten opzichte van 
een maand bij de groothandel en bij de apotheek. Dit plaatje is niet alleen van toepassing op de 
specifieke keten Janssen-Cilag, OPG Groothandel en VNA, maar blijkt tevens een realistisch beeld 
te geven over de verhouding van voorraden in een willekeurige farmaceutische keten. 
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Figuur 1 Gemiddelde voorraad per schakel 

Kostenopbouw Janssen-Cilag 
Uit de kostenopbouw van Janssen-Cilag in Nederland blijkt dat de logistieke kosten 3% van de 
toegevoegde waarde uitmaken. Het grootste deel van de overige kosten wordt bepaald door 
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personeels- en marketingkosten en kosten voor klinisch onderzoek. Gemiddeld 59% van de 
logistieke kosten van Janssen-Cilag wordt bepaald door voorraadkosten. 
Besloten is om dit onderzoek te richten op een verlaging van de voorraden bij Janssen-Cilag. 

Opdracht 
Na overleg is in eerste instantie de volgende afstudeeropdracht geformuleerd: 

" Onderzoek mogelijkheden om met gebruikmaking van informatie uit de keten de 
voorraden bij Janssen-Cilag te verlagen door: 
• het levertijdstip te be'invloeden door betere voorspellingen; 
• het verlagen van de veiligheidsvoorraden; 
• gebruik te maken van de noodzakelijk aanwezige voorraad in de keten, 
door de keten meer transparant te maken door gegevensuitwisseling". 

In de loop van het project is het derde punt gewijzigd in "de servicegraad van OPG aan de 
apotheken als uitgangspunt te nemen". 
De gebruikte methodologie in het SLIM-project is gebaseerd op de zogenaamde microcosmos
aanpak van McKinsey. 

Begrenzing van de afstudeeropdracht 
• Cilag producten worden buiten beschouwing gelaten, alleen de Janssen Pharmaceutica 

producten die het grootste deel van de omzet van Janssen-Cilag uitmaken, worden bestudeerd. 
• Het planningsproces in Beerse kan binnen de grenzen van dit onderzoek niet worden gewijzigd. 
• Het voorraadaanvulsysteem van OPG wordt als een gegeven beschouwd. 
• Het magazijn van Janssen-Cilag in Tilburg blijft als schakel bestaan. 

Voorraad Janssen-Cilag 
De voorraad bij Janssen-Cilag bestaat uit: 
• veiligheidsvoorraad, voor het opvangen van onzekerheden in de vraag en in de leveringen. Deze 

wordt momenteel op basis van ervaring vastgesteld; 
• seriegroottevoorraad, die ontstaat door hoge productiekosten vanwege hoge omstelkosten. 
Hoge voorraden bij Janssen-Cilag zorgen voor een hoge servicegraad. Zo is in 1996 de 
servicegraad 99,9% geweest. De gehanteerde definitie is het percentage producten dat uit voorraad 
geleverd kan worden. 

Voorspellingen van Janssen-Cilag 
Janssen-Cilag werkt met een planningsproces op basis van voorspellingen. Een verkooporganisatie 
kan geen orders plaatsen bij een productievestiging, ze kan slechts via afzetvoorspellingen invloed 
uitoefenen op de leveringen. Deze voorspellingen werden tot voor kort gemaakt met behulp van 
een "moving average" voorspelmodel. Sinds de implementatie van een SAP-systeem (ge'integreerd 
besturingssysteem voor logistieke, verkoop en financiele doeleinden) begin 1997 worden alle 
voorspellingen handmatig gemaakt. 

Bij de productmanagers van Janssen-Cilag is de aandacht voor voorspellingen en optimaal 
voorraadbeheer klein omdat zij hier niet (mede) verantwoordelijk voor zijn. Aangezien zij inzicht 
hebben in de apotheekvraag zouden de productmanagers hier meer bij betrokken moeten worden. 

Het blijkt dat het huidige voorspelgedrag nerveus is. Het feit dat de groothandelsvraag erg grillig is 
zorgt ervoor dat de voorspellingen die vlak voor realisatie worden gemaakt, sterk van elkaar kunnen 
verschillen. Wijzigingen in de voorspellingen vinden zodoende vaak plaats op het moment dat de 
productie hier niet meer op aangepast kan worden. 

Leveringen van productievestigingen aan Janssen-Cilag 
Leveringen van de productievestigingen worden gepland in Beerse en zijn ter grootte van een 
minimale bestelhoeveelheid of een veelvoud hiervan. Het komt dikwijls voor dat een levering eerder 
komt dan nodig is. De oorzaak hiervoor moet gezocht worden in de opzet van het planningsproces, 
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de bevroren periode, het feit dat de productieplanning afhankelijk is van diverse factoren en het 
nerveuze voorspelgedrag van Tilburg. Vanwege restricties vanuit productie geldt een bevroren 
periode van twee of drie maanden waarin leveringen niet (anders dan bij hoge uitzondering) 
gewijzigd kunnen warden. 

Voorraadbeheer van OPG 
Bij OPG wordt met een voorraadaanvulsysteem gewerkt waarbij een bestelling geplaatst wordt als 
de voorraad onder een bepaald niveau is gekomen. Het doel is gesteld om een servicegraad 
richting de apotheek van 99,5% of hoger te realiseren. In de praktijk wordt dit niet altijd gehaald. 

Het blijkt dat de afzet van Janssen-Cilag aan OPG veel grilliger is dan de afzet van OPG aan de 
apotheken (zie figuur 2) . Dit verschijnsel wordt een opslingereffect genoemd en zorgt voor 
onzekerheid, een moeilijk voorspelbare vraag en de behoefte aan (hoge) veiligheidsvoorraden bij 
Janssen-Ci lag. 
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weeknummer (1996) 

OPG = totale afzet OPG groothandel in 1996 
J-C = totale afzet Janssen-Cilag in 1996 
J-C/OPG = afzet Janssen-Cilag aan OPG in 1996 

Figuur 2 Vergelijking afzet OPG en Janssen-Cilag 

Knelpunten 
In het kader van dit onderzoek zijn de volgende knelpunten aangepakt: 
• voorspellingswijze; 
• bepaling veiligheidsvoorraad; 
• opslingereffecten. 
Aan de hand van deze punten is een aantal verbeteringsmogelijkheden bepaald en uitgewerkt in 
drie scenario's, die vergeleken zijn met een referentiemodel (zie figuur 3) . 
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Figuur 3 Grafische weergave vergelijking scenario's met referentiemodel 
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Referentiemodel 
Om bij het uitwerken van de scenario's een betrouwbare vergelijking te kunnen maken is een 
referentiemodel opgesteld. Dit model berekent de behoefte van Janssen-Cilag Tilburg voor een 
twintigtal producten uit de zogenaamde analysegroep. Opvallend is dat de voorraadkosten die met 
behulp van het referentiemodel zijn berekend 58% lager zijn dan de werkelijke voorraadkosten. De 
voornaamste oorzaak hiervoor is de opzet van het planningsproces in Beerse. Omdat de minimale 
productiebatches erg groot zijn wordt een batch geproduceerd voor meerdere landen tegelijk en 
worden producten vaak vroegtijdig geleverd aan Tilburg. 

Scenario I en II 
De opzet van scenario I en II wordt weergegeven in figuur 4. Voorspellingen zijn gemaakt met 
behulp van het exponential smoothing model en de veiligheidsvoorraden zijn afhankelijk gemaakt 
van de voorspelfout. Scenario I gebruikt hiervoor de afzet van Janssen-Cilag aan de groothandels, 
scenario II de afzet van OPG aan de apotheken. 
De voorspellingen pakken de seriegroottevoorraad aan door het levertijdstip te optimaliseren. De 
exponential smoothing methode realiseert hiermee slechts een kleine verlaging in de 
seriegroottevoorraad. Het verlagen van de veiligheidsvoorraad daarentegen heeft een veel groter 
effect op de voorraden. 

OPZET SCENARIO I: 

OPZET SCENARIO II : 

, ....... .... , 

vcxxspeHingen & 
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Figuur 4 Opzet scenario I en II 
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De voorspellingen worden niet alleen verbeterd door betrouwbaardere voorspellingen te maken, 
maar ook door deze te stabiliseren. Bij gebruik van het exponential smoothing model verdwijnt het 
nerveuze voorspelgedrag. Bij minder nerveuze voorspellingen zal Beerse (onbewust) ook geen 
veiligheidstijd in gaan bouwen. 
Door de voorspellingen niet meer handmatig uit te voeren maar deze te automatiseren met behulp 
van het exponential smoothing model is er voor de logistiek planner meer tijd voor analyse. 

De mogelijke besparingen op de voorraadkosten zijn steeds in twee stappen berekend: eerst alleen 
nieuwe voorspellingen (scenario la en Ila), vervolgens ook nieuwe veiligheidsvoorraden (scenario lb 
en llb). De verlaging in de voorraadkosten voor de scenario's is weergegeven in tabel 1. 

Tabel 1 Vergelijking resultaten scenario I en II ten opzichte van referentiemodel (gemiddeld voor 
analysegroep) 

VERLAGING scenario la t.o.v. scenario Ila t.o.v. scenario lb t.o.v. scenario llb t.o.v. 
referentlemodel referenttemodel referentlemodel referenttemodel 

veiligheidsvoorraad - - 26% 27% 
J-C (dagen vraag) 
gem. voorraad J-C 4% 6% 14% 16% 
(dagen vraag) 
voorraadkosten J-C 4% 6% 17% 21 % 
(guldens) 
servicegraad J-C 0% 0% 0% 0% 
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Scenario II laat een iets grotere besparing op de voorraadkosten zien dan scenario I. Het maakt 
blijkbaar niet veel uit of de voorspellingen van Janssen-Cilag gebaseerd warden op de eigen afzet 
aan de groothandel of op de afzet verder in de keten aan de apotheek. Het feit dat keteninformatie 
weinig bijdraagt komt doordat het opslingereffect tussen groothandel en producent niet aangepakt 
wordt in scenario II. 

Scenario Ill 
Scenario Ill heeft het ketendenken als uitgangspunt. Dit scenario gaat uit van de gedachte dat de 
vraag van de apotheken aan de groothandel de eigenlijke vraag is waar Janssen-Cilag aan moet 
voldoen. De groothandelsvraag wordt ondergeschikt geacht aan de vraag van de apotheken (zie 
figuur 5). 

Figuur 5 Opzet scenario Ill 
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In scenario Ill zijn de veiligheidsvoorraden bij Janssen-Cilag en OPG geminimaliseerd onder de 
voorwaarde dat de servicegraad van OPG aan de apotheken hoger is dan 99,5%. Het verlagen van 
de veiligheidsvoorraad van Janssen-Cilag en die van OPG is in twee aparte stappen behandeld in 
respectievelijk scenario Illa en lllb. Hierbij is gebruikt gemaakt van de zogenaamde Solver in Excel. 
Het referentiemodel van scenario I en II is aangepast aangezien in scenario Ill verondersteld wordt 
dat OPG de enige afnemer van Janssen-Cilag is. Dit aangepaste model wordt het uitgangsmodel 
van scenario Ill genoemd. Dit verklaart de onderbroken pijl van het referentiemodel naar scenario 
Ill in figuur 3. Tabel 2 geeft de resultaten. 

VERLAGING scenario Illa t.o.v. 

veiligheidsvoorraad J-C (dagen vraag) 
gem. voorraad J-C (dagen vraag) 
voorraadkosten J-C (guldens) 
servicegraad J-C 

veiligheidsvoorraad OPG (dagen vraag) 
gem. voorraad OPG (dagen vraag) 
voorraadkosten OPG (guldens) 
servicegraad OPG 

voorraadkosten J-C + OPG (guldens) 

214% 
32% 
37% 
13% 

6% 
7% 
0% 

30% 

odel 
scenario lllb t.o.v. 

uH an smodel 

214% 
31% 
37% 
12% 

9% 
13% 
8% 
0% 

31% 

Een dergelijk concept als scenario Ill vraagt vooral om een andere houding in de keten ten aanzien 
van de definitie van servicegraad. De veiligheidsvoorraden bij Janssen-Cilag warden nul of nag 
lager, zodat de servicegraad van Janssen-Cilag daalt naar 87%. Dit is psychologisch moeilijk 
aanvaardbaar voor zowel Janssen-Cilag als OPG. Zodoende is scenario Ill alleen mogelijk als de 
groothandel en de producent vertrouwen hebben in de nieuwe werkwijze, maar vooral oak in elkaar. 
Een dergelijk scenario kan dan oak alleen doorgevoerd warden bij bedrijven waartussen vergaande 
samenwerking bestaat. 
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Uit de berekeningen van scenario Ill komt naar voren dat de meeste winst stroomopwaarts te 
behalen is (bij de producent). Dit komt doordat de producent de meeste ruimte tot 
voorraadverlaging heeft. Bij toepassing van het concept van scenario Ill moet nagedacht warden 
over consequenties van de onevenredige verdeling van de winst in de keten. 

Pilot project 
Scenario II is uitgetest in een pilot project van drie maanden voor een beperkt aantal producten. 
Hieruit is naar voren gekomen naar voren dat de nieuwe voorspelmethode en veiligheidsvoorraden 
in de praktijk organisatorisch haalbaar zijn. Alie betrokken partijen (verkoopmaatschappij Janssen
Cilag, productie Janssen-Cilag en OPG groothandel) tonen bereidheid tot verandering en 
medewerking. Oak de benodigde informatie-uitwisseling van OPG aan Janssen-Cilag is 
probleemloos tot stand gekomen. 

Tevens is gebleken dat het gemiddeld voorraadniveau is gedaald van 2,5 maand vraag in 1996 tot 
twee maanden in 1997. De oorzaak is het indirecte effect van meer aandacht voor, en de 
bewustwording van het belang van voorraadbeheersing gedurende het SLIM-project. Aangezien 
logistiek bewustzijn een kritische succesfactor is voor het slagen van logistieke verbeteringen is dit 
een belangrijk resultaat van het SLIM-project. 

Roll-out scenario's 
Scenario I kan op zeer korte termijn geimplementeerd warden. Scenario I levert Janssen-Cilag dan 
een jaarlijkse besparing van ongeveer 170.000 gulden op. 
De implementatie van scenario II kost waarschijnlijk iets meer tijd omdat ten opzichte van scenario I 
een extra inspanning vereist is vanwege de informatie-uitwisseling van afzetgegevens tussen 
Janssen-Cilag en OPG. Scenario II levert Janssen-Cilag een jaarlijkse besparing van ongeveer 
210.000 gulden op. 
Scenario Ill is niet op korte termijn implementeerbaar. Het is daarentegen een meer algemeen 
concept voor voorraadoptimalisering. 

Aanbevelingen 
Scenario I wordt sterk aanbevolen ten opzichte van de huidige werkwijze waarin de voorspellingen 
met de hand gemaakt warden. Een voorraadverlaging bij Janssen-Cilag is op deze manier zeer snel 
en eenvoudig te bereiken. 
De geringe extra besparing van 4% bij gebruik van scenario II ten opzichte van scenario I is 
nauwelijks de extra inspanning waard. Een belangrijk bijkomend voordeel voor scenario II is dat 
meer inzicht wordt verkregen in de vraag stroomafwaarts in de keten. Voornamelijk vanwege het 
keteninzicht verdient scenario II een positieve aanbeveling. 
Opgemerkt moet warden dat scenario I en II geen lange termijn ketenoplossingen zijn , aangezien 
binnen beide scenario's alleen de voorraadsituatie voor Janssen-Cilag geoptimaliseerd wordt. De 
scenario's moeten dan oak als korte termijn oplossingen gezien warden voor de huidige situatie 
waarin geen model voor handen is bij het voorspellen en bepalen van veiligheidsvoorraden. 

Voor scenario Ill kunnen geen concrete aanbevelingen voor implementatie op korte termijn gedaan 
warden. Het is een ketenconcept voor de toekomst dat door de diverse partijen in de keten 
gezamenlijk opgestart zal moeten warden en intensieve samenwerking en duidelijke afspraken 
vereist. Wei kan scenario Ill reeds nu een bijdrage leveren aan de bewustwording van de voordelen 
van een ketengerichte denkwijze voor voorraadoptimalisering. 

Uitwisseling commerciele gegevens 
Gedurende het SLIM-project is uitwisseling van commerciele gegevens opgestart tussen Janssen
Cilag en OPG. Het gaat hier om afzetgegevens van de Janssen-Cilag producten op 
apotheekniveau voor alle VNA apotheken. Het feit dat een dergelijke informatie-uitwisseling tot 
stand gekomen is, geeft aan dat het project heeft bijgedragen aan een verbeterde relatie in de 
keten. 

Onderwerpen voor verder onderzoek 
• Het verschil tussen behoefte en werkelijke leveringen van de productievestigingen aan Janssen

Cilag Tilburg is extreem groat. De voornaamste oorzaak hiervoor is de opzet van het 
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planningsproces in Beerse. Aangezien de verwachting bestaat dat dit proces kan worden 
geoptimaliseerd, verdient dit onderwerp aandacht binnen Janssen-Cilag. 

• De verwachting bestaat dat het bestelsysteem van de groothandel vanuit ketenperspectief 
zodanig geoptimaliseerd kan worden dat opslingereffecten worden weggenomen en de integrale 
ketenvoorraad daalt. Verder onderzoek zal dit uit moeten wijzen. 

• Voor de berekening en simulatie van het ketenconcept in scenario Ill is een aantal aannames 
gedaan. De berekeningen in dit onderzoek zijn gedaan op basis van de keten Janssen-Cilag -
OPG - apotheken. Verder onderzoek zou gedaan moeten worden om de effecten voor meerdere 
groothandels en eventueel meerdere producenten te berekenen. In feite is in scenario Ill een 
eerste aanzet gegeven voor verder onderzoek naar verlaging van de ketenvoorraad. 
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Voorwoord 

Dit verslag is geschreven in het kader van een afstudeerstage binnen de studie Technische 
Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoek heeft plaats gevonden in 
het kader van een strategisch project genaamd SLIM (Supply chain Logistics and Information 
Management). Binnen dit project zijn vijf ketens in de electrotechnische sector en een in de 
farmaceutische branche bestudeerd. 
Ronald Klingeler, Bianca Verkleij en ik hebben onderzoek gedaan in de farmaceutische keten. lk 
heb het erg plezierig en leerzaam gevonden om -vooral in de eerste maanden van het project
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1 lnleiding 

lntegrale ketenbenadering vormt een middel om logistieke processen in ver ontwikkelde ketens te 
optimaliseren. Bij deze benadering vormen de eisen en de wensen van de markt het uitgangspunt 
en stelt de keten als geheel zich verantwoordelijk om deze markt met een optimale kwaliteit te 
bedienen. Dit vergt samenwerking tussen de verschillende schakels in de keten en afstemming van 
de onderlinge processen. 

Het SLIM-project (Supply chain Logistics and Information Management) is een zogenaamd 
strategisch project dat aan de Technische Universiteit in Eindhoven uitgevoerd wordt. In een 
dergelijk project worden gedurende een periode van ongeveer een jaar veel resources van de 
faculteit op een onderwerp gericht teneinde de huidige situatie in kaart te brengen om vervolgens 
aan te geven op welke wijze, en met welke effecten, de situatie verder kan worden geoptimaliseerd. 
In dit specifieke project gaat het om optimalisering van logistieke- en informatiestromen. 

Binnen het SLIM-project worden twee branches bestudeerd, te weten de electrotechnische en de 
farmaceutische branche. Een keten bestaat uit drie schakels: een producent, een groothandel en 
een afnemer, waarbij de laatste in de electrotechnische sector een installateur is en in de 
farmaceutische keten een apotheek. Bij elke schakel is een student werkzaam . De farmaceutische 
keten wordt weergegeven in figuur 1.1. 

PRODUCE NT 

Janssen
Cilag 

GROOTHANDEL 

OPG 
groothandel 

Figuur 1.1 Farmaceutische keten van het SLIM-project 

APOTHEKERSORGANISATIE 

Stichting 
VNA 

In de farmaceutische keten zijn de volgende drie onderzoeken uitgevoerd: 
• voorraadbeheersing bij een farmaceutisch producent vanuit ketenperspectief; 
• voorraadbeheer in de apotheek vanuit een ketenbenadering; 
• een ketenbenadering voor de afhandeling van herhaalreceptuur. 

pa tieint 

Het eerst genoemde onderzoek wordt beschreven in dit verslag. In hoofdstuk 2 zal een 
situatieschets gegeven worden van de farmaceutische sector in het algemeen en van de bij het 
SLIM-project betrokken bedrijven in het bijzonder. De resultaten van het vooronderzoek in de 
farmaceutische keten worden beschreven in hoofdstuk 3. 
In de laatste zes hoofdstukken van dit verslag wordt dieper ingegaan op het specifieke onderzoek 
voorraadbeheersing bij een farmaceutisch producent vanuit ketenperspectief. Hoofdstuk 4 
behandelt de opdrachtformulering en de gebruikte methodologie voor dit onderzoek. 
In het licht van deze opdracht wordt de huidige situatie geanalyseerd in hoofdstuk 5 voor wat betreft 
het planningsproces bij Janssen-Cilag en het voorraadbeheer van OPG. 
Aan de hand hiervan worden verbeteringsmogelijkheden voor voorraadverlaging gedefinieerd. 
Hoofdstuk 6 behandelt vervolgens de uitwerking van drie scenario's om dit te realiseren. Bij de 
eerste twee scenario's wordt de voorraad bij Janssen-Cilag verlaagd door een ander voorspelmodel 
en veiligheidsvoorraad. Bij scenario I wordt hierbij gebruik gemaakt van afzetinformatie van 
Janssen-Cilag zelf. In scenario II wordt voorspeld op basis van afzetinformatie van de groothandel 
aan de apotheken. Het derde scenario heeft een ketenbenadering: de som van de voorraden van 
Janssen-Cilag en OPG worden verlaagd door de servicegraad aan de apotheek als uitgangspunt te 
nemen in de keten. 
De organisatorische haalbaarheid van scenario II is uitgetest in een pilot project dat wordt 
beschreven in hoofdstuk 7. 
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Aan de hand van de resultaten van de uitgewerkte scenario's en van het pilot project wordt in 
hoofdstuk 8 de roll-out voor de drie scenario's beschreven. 
Tenslotte worden in hoofdstuk 9 ketenspecifieke en algemene conclusies getrokken en 
aanbevelingen gedaan. 
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2 Situatieschets 

In dit hoofdstuk worden enkele relevante gegevens betreffende de farmaceutische sector 
behandeld. Vervolgens worden de bedrijven die aan het SLIM-project deelnemen beschreven. 

2.1 Beschrijving farmaceutische sector 

De farmaceutische bedrijfskolom wijkt af van andere bedrijfskolommen in de zin dat de eindgebruiker 
(de patient) weinig invloed heeft op de uiteindelijke productkeuze. De arts is meestal degene die de 
keuze voor een geneesmiddel bepaalt. Bovendien lopen de geldstromen ook niet rechtstreeks van 
eindgebruiker naar producent. Zorgverzekeraars en de overheid zijn bij dit proces betrokken. In deze 
bedrijfskolom spelen dan ook verscheidene partijen een rol: producenten, groothandels, apothekers, 
artsen, zorgverzekeraars, overheid en patienten. 

2.1.1 Algemene informatie 
Er bestaan geneesmiddelen die in de vrije verkoop zijn, de zogenaamde OTC (Over The Counter) 
artikelen, en geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn. Deze laatste groep van 
geneesmiddelen kan grofweg in drie groepen worden ingedeeld: 
• specialite geneesmiddelen: deze merkartikelen zijn patentbeschermde geneesmiddelen (patent 

geldt voor ongeveer 20 jaar); 
• generieke producten: dit zijn producten van exact dezelfde samenstelling als het specialite, die 

pas geproduceerd mogen worden als het patent van het specialite afgelopen is; 
• parallel geimporteerde producten: dit zijn specialite producten die in een land met een lager 

prijsniveau worden gekocht. Na geimporteerd te zijn, warden ze in Nederland op de markt 
gebracht. 

Voor de distributie van geneesmiddelen bestaan in Nederland drie verschillende soorten groothandels: 
• volledig gesorteerde farmaceutische groothandels (VFG) die een groot gedeelte van de in 

Nederland geregistreerde geneesmiddelen leveren. In Nederland bestaan drie VFG's die samen 
een marktaandeel van ongeveer 85% in de distributie van geneesmiddelen hebben: Brocacef, 
lnterpharm en OPG (de grootste van de drie) ; 

• onvolledig gesorteerde farmaceutische groothandels (OFG) die voornamelijk aan drogisten en 
winkelketens een beperkt aantal snellopende producten distribueren; 

• rugzakgroothandels die uitsluitend aan aangesloten eigen apothekers leveren (een soort 
inkoopcom binatie). 

Geneesmiddelen zijn verkrijgbaar bij openbare apotheken, bij apotheekhoudende huisartsen, bij 
drogisten en bij ziekenhuizen. De eerste twee leveren alle soorten geneesmiddelen. Bij drogisterijen 
en dergelijke mogen alleen OTC-producten worden verkocht. In Nederland bestaan ongeveer 1500 
openbare apotheken naast zo'n 650 apotheekhoudende huisartsen en 100 ziekenhuisapotheken. 
De belangrijkste functie van de apotheker is de medicatiebewaking. 

2.1.2 Voornaamste ontwikkelingen 
In deze paragraaf warden de voornaamste ontwikkelingen in de farmaceutische branche 
beschreven. 

Concentratietendens in de industrie 
Zowel de wereld- als de Europese markt voor geneesmiddelen wordt gedomineerd door fabrikanten 
uit de Verenigde Staten en Europa. Opmerkelijk is de relatieve afwezigheid van Japanse bedrijven. 
De verwachting voor de toekomst is dat deze industrie door een klein aantal mega-internationals 
gedomineerd zal worden. Een concentratietendens is reeds enkele jaren geleden ingezet met een 
groeiend aantal overnames en fusies. Op dit moment wordt reeds tweederde van de totale 
marktomzet door vijftig bedrijven gerealiseerd [Janssen, 1996]. 
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Roi van de groothandel 
De rol van de groothandel in de farmaceutische sector verandert doordat er naar mogelijkheden van 
voorwaartse en achterwaartse integratie wordt gezocht. Voorwaartse integratie gebeurt voornamelijk 
door de aankoop van apotheken waardoor de groothandel meer grip op het afzetkanaal krijgt. Op het 
gebied van de productie van generieke geneesmiddelen en het parallel importeren van 
geneesmiddelen, vormen van achterwaartse integratie, is de groothandel reeds enkele jaren actief 
[Coenjaerts et al, 1995]. 

Concentratietendens van apotheken 
Steeds vaker wordt om de volgende redenen het beheer over meerdere apotheken samengevoegd: 
• kostenverlagingen door bijvoorbeeld shared resources bij magistrale bereidingen; 
• verlengen van de openingstijden; 
• verbeteren van de medicatiebewaking doordat de medicatiehistorie van een patient niet slechts 

beschikbaar is in Mn apotheek. 
Een voorbeeld van ver doorgevoerde samenwerking van apotheken is een regionale maatschap. 

Prijsmaatregel 
Vanwege het beleid van de overheid om de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg te 
verlagen wordt vanuit de overheid grote druk uitgeoefend op de geneesmiddelenprijzen. Vanaf juli 
1996 is de Wet Geneesmiddelen Prijzen (WGP, ook bekend als Prijzenwet) van kracht, waarin de 
geneesmiddelenprijzen in Nederland op een gelijk niveau worden gebracht met het niveau in 
Belgie, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannie. Gemiddeld is het prijsniveau in Nederland hierdoor 
met 20% gedaald. 

lnvloed zorgverzekeraars 
De zorgverzekeraars betalen vergoedingen voor geneesmiddelen aan apothekers. Wanneer de 
werkelijke vergoedingen in een jaar groter zijn dan de begrote vergoedingen , dan krijgt de 
zorgverzekeraar dit tekort vergoed door de overheid. Sinds kort heeft er een wijziging 
plaatsgevonden in de verantwoordelijkheid voor de betalingen. Geleidelijk worden de 
zorgverzekeraars 100% verantwoordelijk voor de betalingen aan de apothekers. Dit heeft er toe 
geleid dat de zorgverzekeraars naar manieren zoeken om de kosten beter te beheersen en te 
verlagen. Een initiatief van een zorgverzekeraar in dit kader is het opzetten van alternatieve 
distributiekanalen door bijvoorbeeld postorderfarmacie. Ook worden apothekers gedwongen om 
een bepaald percentage aan geneesmiddelen te substitueren , wat wil zeggen dat niet het specialite 
maar een goedkoper substituut geleverd wordt. 

2.2 Bedrijfsbeschrijvlngen 

In deze paragraaf worden de deelnemende bedrijven in de farmaceutische keten beschreven. Het 
gaat hier om Janssen-Cilag, OPG Groothandel en de Stichting VNA. 

2.2.1 Janssen-Cilag 
In 1953 startte dr. Paul Janssen een bedrijf in het Belgische Turnhout, dat later uit zou groeien tot 
het concern Janssen-Pharmaceutica. Dr. Bernard Joos stichtte in 1936 in het Zwitserse 
Schaffhausen het familiebedrijf Chemical Industry Laboratory AG, later afgekort tot Cilag. In 1959 
trad Cilag toe tot Johnson & Johnson, in 1961 gevolgd door Janssen Pharmaceutica. Vanaf mei 
1995 zijn de twee dochterbedrijven van Johnson & Johnson samen verder gegaan onder de naam 
Janssen-Cilag B.V .. Deze specialite-producent heeft een prominente plaats binnen Johnson & 
Johnson, de wereldleider in de gezondheidszorg met een jaarlijkse omzet van 40 miljard gulden. 
Ruim een derde van die omzet wordt gerealiseerd in de geneesmiddelensector. In totaal hebben 
Janssen-Pharmaceutica en Janssen-Cilag wereldwijd een 40-tal vestigingen. Een groot deel van de 
productie vindt plaats in Beerse (Belgie). 

Janssen-Cilag staat in voor de registratie, de klinische ontwikkeling, de medische 
informatieverstrekking en de verkoop in de lokale markten. Janssen-Cilag is een bedrijf dat 
gespecialiseerd is in research. De geneesmiddelen van Janssen-Cilag worden onder andere 
toegepast bij psychiatrische aandoeningen, maag- en darmaandoeningen , wormziekten , allergische 
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aandoeningen , nieraandoeningen , operatieve ingrepen, in de gynaecologie, de dermatologie en bij 
schimmelaandoeningen. De meest recente ontwikkelingen spelen zich af op het terrein van de 
oncologie en de neurologie. 
In Nederland is Janssen Pharmaceutica actief als B. V. sinds 1982. In 1994 zijn de 
verkooporganisaties van Janssen Pharmaceutica en Cilag ook in Nederland samengevoegd tot 
Janssen-Cilag B.V .. Momenteel bedraagt het aantal werknemers in Tilburg circa 200. In bijlage 1 
wordt het organisatieschema van Janssen-Cilag weergegeven. In 1996 werd een omzet van 170 
miljoen gulden gerealiseerd. In Nederland worden ongeveer veertig producten verkocht, in totaal 
130 presentaties (verschijningsvormen). Het marktaandeel van Janssen-Cilag in Nederland in 1996 
bedroeg ongeveer 4%. 

2.2.2 OPG Groothandel 
OPG (Onderlinge Pharmaceutische Groothandel) Groothandel is een onderdeel van de OPG 
groep. De OPG Groep is een groep van ondernemingen die zich toelegt op de marketing, distributie 
en fabricage van farmaceutische en medische producten. De OPG Groep richt zich met name op 
professionele afnemers in de gezondheidszorg. Het basisconcept van de OPG Groep bestaat uit 
het combineren van de distributiefunctie van OPG Groothandel met een strategisch aanbod van 
aansluitende producten en diensten, afkomstig van de verschillende groepsmaatschappijen. Bij 
ondersteunende diensten aan afnemers en leveranciers moet gedacht worden aan distributieve 
dienstverlening en dienstenmarketing. De OPG Groep heeft ongeveer 3.000 medewerkers in dienst 
en had in het jaar 1995/1996 een omzet van 2,6 miljard gulden. Dit betekende een stijging van 25% 
ten opzichte van het voorgaande jaar, voornamelijk veroorzaakt door acquisities. 

De hoofdactiviteiten die binnen de OPG Groep onderscheiden kunnen worden, zijn: 
• groothandel en distributie; 
• farmaceutische productie en handel ; 
• medische productie en handel; 
• dienstverlening. 

OPG Groothandel levert aan openbare apotheken en is het grootste onderdeel van de OPG Groep 
met een omzet van ongeveer 1,5 miljard gulden in 1995/1996. Dit bedrijf is werkgever voor 
ongeveer 650 voltijds medewerkers. Bijlage 2 geeft het organisatieschema van de OPG Groep en 
OPG Groothandel weer. 

2.2.3 Stichting VNA 
De Stichting VNA (Verenigde Nederlandse Apotheken) werd in 1948 opgericht om de 
oudedagsvoorziening van apothekers veilig te stellen. Daartoe werden jonge apothekers in dienst 
genomen, die op termijn uitzicht kregen op het overnemen van een apotheek. Met de wettelijke 
verplichting om deel te nemen in de Stichting Pensioenfonds Apothekers (SPA) verviel de 
noodzaak om in de oudedagsvoorziening van apothekers te voorzien. De kern van de VNA-formule 
bleef echter ongewijzigd. Het huidige VNA kent de volgende statutaire doelstellingen: 
• het verwerven van apotheken en de tijdelijke exploitatie daarvan; 
• het bieden van de mogelijkheid aan jonge apothekers om zich zelfstandig te vestigen; 
• het bevorderen van de kwaliteit der beroepsuitoefening. 

Het verwerven van een apotheek realiseert VNA door deze over nemen van een ervaren apotheker. 
De apotheker die wil stoppen met de beroepsuitoefening kan de apotheek verkopen of overdragen 
aan VNA. In het eerste geval ontvangt hij/zij een marktconform bedrag (goodwill) in contanten. In 
het tweede geval ontvangt hij/zij (of de nabestaanden) gedurende 21 jaar een deel van de met de 
apotheek te behalen winst (winstrecht) . Op het moment dat de apotheek aan VNA overgedragen 
wordt, stelt VNA een jonge apotheker aan als gevestigd apotheker. Deze stichtingsapotheker is 
gedurende vijf jaar in loondienst van VNA. Tijdens deze periode is VNA volledig verantwoordelijk 
voor zowel het farmaceutisch als het bedrijfseconomisch reilen en zeilen van de apotheek. Na de 
periode van vijf jaar wordt de stichtingsapotheker beherend vennoot in een commanditaire 
vennootschap, waarin de oude eigenaar en/of VNA commanditaire vennoten zijn . Na het verstrijken 
van de contractuele looptijd van 21 jaar wordt de beherend apotheker volledig eigenaar van de 
apotheek. Via de VNA-formule verwerven jonge apothekers dus een apotheek in eigendom zonder 
zware financiele verplichtingen, maar zijn ze wel verplicht gedurende 21 jaar een deel van de winst 
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at te dragen. Bijlage 3 geeft een organisatieschema weer van de Stichting VNA. Momenteel heeft 
VNA circa 30 apotheken in eigendom en participeert als stille vennoot in nog eens 60 apotheken. In 
totaal zijn ongeveer 140 apotheken in het kader van calamiteitendekking aangesloten bij VNA. 

Het beheer van de apotheken die in eigendom van VNA zijn, is uitbesteed aan Cooperatief 
Farmaceutisch Management en Adviescentrum U.A., kortweg Farmac. Dit is een organisatie voor 
zakelijke dienstverlening voor apothekers, die (hoewel zelfstandig) nauw gelieerd is aan VNA. Een 
groot deel van de omzet van Farmac wordt door VNA gegenereerd. 
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3 Vooronderzoek 

Gedurende de eerste maanden van het project is in de keten een vooronderzoek uitgevoerd om te 
identificeren waar zich mogelijke knelpunten bevinden. Tijdens dit vooronderzoek is een aantal 
relevante logistieke en financiele gegevens verzameld. Daarnaast is gebruik gemaakt van de 
microcosmos aanpak. Dit wil zeggen dat een aantal specifieke producten die representatief zijn 
voor de onderzochte keten in overleg met de bedrijven is uitgekozen. Door van een beperkt aantal 
producten de stromen door de keten te analyseren kan op een effectieve wijze inzicht verkregen 
warden in de processen en mogelijke knelpunten in de keten. 

In de farmaceutische keten is gekozen voor producten uit de gastro-enterologie groep 
(maag/darmkanaal) die ongeveer 10% van de totale geneesmiddelenomzet in Nederland uitmaakt. 
Deze groep heeft een aandeel van 29% in de totale verkopen van Janssen-Cilag. Verschillende 
productkenmerken zijn aanwezig in deze groep. Het gaat om kenmerken als langzaam- en 
snellopers, producten voor chronisch en incidenteel gebruik, presentaties waarvoor generieke en 
parallelle producten bestaan en producten in verschillende fasen van de levenscyclus. In totaal 
warden 22 presentaties bekeken van de producten lmodium, Motilium, Prepulsid en Prezal. 

3.1 Logistieke stromen 

Om een beeld te krijgen van de bestudeerde farmaceutische keten is de logistieke grondvorm in 
kaart gebracht. Figuur 3.1 geeft een vereenvoudigde versie weer, in bijlage 4 wordt de logistieke 
grondvorm in detail weergegeven. 

Figuur 3.1 Logistieke grondvorm 

Janssen-Ci lag 

' OPG groot- . 
' hc;;mdel !<DC 

j,;'i' 
opotheek 

,, -~ ) 

pot1(lnt ' ' 

Janssen-Cilag heeft ongeveer dertig klanten, waarvan de drie VFG's de grootste zijn. De drie VFG's 
zorgen voor ongeveer 80% van de omzet van Janssen-Cilag. OPG bestelt twee maal per week bij 
Janssen-Cilag en komt de geneesmiddelen zelf ophalen in Tilburg. Ongeveer 40% van de omzet 
van Janssen-Cilag wordt gegenereerd door OPG. Janssen-Cilag Nederland wordt beleverd door 
productievestigingen van Janssen Pharmaceutica in Belgie, Frankrijk, ltalie, Portugal en de 
Verenigde Staten en door de productievestiging van Cilag in Zwitserland. Door grote minimale 
productieseries zijn de leveringen vaak groot zodat er sprake is van seriegroottevoorraad in Tilburg. 

OPG Groothandel 
Het assortiment van OPG Groothandel bestaat uit ongeveer 130.000 producten. Hiervan warden 
ongeveer 20.000 producten op voorraad gehouden. OPG kent drie soorten leveringen richting de 
apotheek: een periode-order (24 uur), een servicelevering (2 uur) en een spoedlevering. De 
periode-order wordt gepickt in het nationaal distributiecentrum (NOC) en na overslag in het 
regionaal distributiecentrum (RDC) aan de apotheek geleverd. De serviceorders in de middag 
warden geleverd vanuit een RDC. De RDC's van OPG warden bevoorraad door het NOC en voeren 
hun eigen voorraad- en assortimentsbeheer. Speciale bestellingen zijn voor artikelen uit het 
assortiment die OPG niet op voorraad heeft liggen. 
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Stichting VNA 
VNA heeft een inkoopregeling met OPG, waaraan het grootste deel van de VNA-apotheken 
meedoet. De inkoopregeling houdt in dat deelnemende apotheken vrijwel alle artikelen bij OPG 
inkopen. Gemiddeld liggen er in een apotheek ongeveer 2.500 artikelen op voorraad, maar dit kan 
per apotheek sterk verschillen. 
De meeste apotheken warden twee maal per dag door de groothandel beleverd. In de apotheek 
wordt gewerkt met een (automatisch) bestelsysteem, waarbij de bestellingen via datacommunicatie 
over een telefoonlijn naar de groothandel toegestuurd warden. De automatiseringsgraad van de 
logistiek (bestellingen en voorraadbeheer) verschilt sterk per apotheek. 

3.2 Ketenkosten 

Bij de start van het project zijn ketenkosten in kaart gebracht om een beter beeld te krijgen van de 
specifieke keten Janssen-Cilag - OPG - VNA. Bij de gegevensverzameling tijdens het 
vooronderzoek is voor de apotheek gebruik gemaakt van gegevens van de Wolverlei Apotheek te 
Soest. De ketenkosten en de verdeling over de verschillende schakels in de keten staan 
weergegeven in onderstaande tabel. 

Tbl3 V di" a e .1 er e inq van d k e k eten osten in N d I d e eran 
Qereoliseerd bii: 

kostensoort: KETENKOSTEN Janssen-Cllaa OPG VNA (Wotverlei) 

person eel 50.8% 41% 10% 49% 
diensten derden 12.1% 98% 2% 0% 
marketing & soles 12.7% 97% l"lo l"lo 
huisvesting 6.9% 22% 13% 65% 
ofschrijving 3.5% 42% 21% 37% 
voorrood* 3.3% 27% 32% 40% 
transport 1.5% 60% 40% O"lo 
overig 9.2% 7% 7% 86% 

TOTAAL 100% 50% 10% 40% 

• voorraden bii Janssen-Cilaa aewaardeerd teaen de intercompanv priis, bii OPG en VNA teaen apotheekinkoormriis (AIP) 

Het gaat hier om ketenkosten die in Nederland warden gemaakt, dus exclusief productie- en 
ontwikkelingskosten van Janssen-Cilag. Zoals verwacht wordt de meeste waarde toegevoegd bij 
Janssen-Cilag en de apotheek. Opvallend is het grate gedeelte personeelskosten, dit is bij de 
producent voornamelijk marketingpersoneel, bij de groothandel logistiek personeel en bij de 
apotheek zijn dit voornamelijk de apothekerassistentes. In bijlage 5 wordt weergegeven hoe deze 
ketenkosten zijn berekend. 

3.3 Logistieke ketenkosten 

Het SLIM-project be'i'nvloedt voornamelijk logistieke kosten. Deze logistieke kosten vormen 
ongeveer 18% van de totale toegevoegde waarde in de keten. Dat wil zeggen dat in de diverse 
kostensoorten van de ketenkosten zoals gepresenteerd in tabel 3.1 een aandeel logistieke kosten 
zit, dat voor alle kostensoorten samen 18% bedraagt. In onderstaande tabel 3.2 warden deze 
logistieke kosten getoond. 

Ook binnen de logistieke kosten zijn de personeelskosten het grootste deel. Echter, nu liggen deze 
personeelskosten voornamelijk bij de apotheek en vervolgens bij de groothandel. Na 
personeelskosten zijn de voorraadkosten het hoogst. 
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Tbl32L ·rk kt k a e OQIS ,e e e en os en 
LOGISTIEKE Qerealiseerd bij : 

kostensoort: KETENKOSTEN Janssen-Cilag OPG VNA (Wolverlei) 

person eel 63 .5% 3% 35% 62% 
diensten derden 0.7% 14% 86% O"lo 
huisvesting 7.6% 2% 59"/o 39"/o 
afschrijving 5.6% 8% 57% 35% 
voorraad 17.3% 27% 32% 40"/o 
transport 3.1% 22% 78% O"lo 
overig 2.2% O"lo 56% 44% 

TOTAAL 100% 8% 40"/o 52% 

• voorraden b ii Janssen-Cilaa aewaardeerd teaen de intercomoanv oriis, bii OPG en VNA teaen aootheekinkoonnri's (AIP) 

3.4 Voorraden 

Bij het bepalen van de voorraden in de keten is gebruik gemaakt van de microcosmos-aanpak. Per 
product is bepaald wat de verhouding is tussen de waarde van de gemiddelde voorraad en de 
waarde van de afzet in een maand. Op deze manier wordt een inzicht gegeven in het aantal 
maanden vraag dat gemiddeld van een product op voorraad ligt. Tabel 3.3 geeft de voorraden in de 
keten weer. 

Tbl33V a e oorraa d 1n maan en vraaQ 
VOORRAAD Janssen-Cllaa OPG VNA (Wolverlel) TOTAAL 

lmodium 3.9 1.0 0.5 5.4 
Motilium 2,6 0.6 0.4 3,6 
Prepulsid 2,8 0.6 1.0 4.4 
Prezal HMR* 0.4 1.3 1.7 

• Prezal wordt op de markt aebracht in samenwerkina met Hoec hst Marion Rousell , die de ooslaa en distributie verzorat 

De waardering van de voorraden in tabel 3.3 is bij Janssen-Cilag tegen groothandelsinkoopprijs 
gebeurd (GIP) en bij OPG en VNA tegen apotheekinkoopprijs (AIP). Dit verschil in waardering 
verklaart het verschil tussen de verhouding van de voorraadkosten in de diverse schakels in tabel 
3.1 & 3.2 en de verhouding van de voorraden in tabel 3.3. 

3.5 Vervolgonderzoeken 

Uit het vooronderzoek is gebleken dat de overheersende kostensoorten personeel en voorraad zijn. 
Op basis van deze uitkomsten worden de volgende verbetermogelijkheden verwacht: 
• personeelskosten; 

- besparing door andere behandeling herhaalreceptuur (apotheek); 
- besparing door optimalisering bestelprocedure (apotheek en groothandel) 

• voorraadkosten; 
- besparing door andere behandeling herhaalreceptuur (apotheek) ; 
- besparing door optimalisering vanuit ketenperspectief (producent) . 

Aan de hand van deze verbetermogelijkheden zijn drie vervolgonderzoeken gestart. In dit verslag 
wordt een van deze onderzoeken verder uitgewerkt. De rapporten waarin de twee andere 
onderzoeken worden behandeld , zijn al eerder genoemd in de inleiding en zijn vermeld in de 
literatuurlijst [Klingeler, 1997] en [Verkleij, 1997]. 
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4 Opdrachtformulering 

Dit onderzoek richt zich op de besparing op voorraadkosten bij de producent door optimalisering via 
ketenperspectief, zoals beschreven in paragraaf 3.5. In dit hoofdstuk wordt de afstudeeropdracht 
geformuleerd. Daartoe zal eerst in paragraaf 4.1 de aanleiding voor de opdracht worden besproken 
voordat in paragraaf 4.2 de eigenlijke opdracht beschreven wordt. Vervolgens zal de gebruikte 
methodologie voor het onderzoek toegelicht worden in paragraaf 4.3. 

4.1 Aanleiding voor afstudeeropdracht 

In deze paragraaf wordt eerst in het algemeen ingegaan op de verhoogde aandacht voor logistieke 
vraagstukken in de farmaceutische industrie. Vervolgens worden de logistieke kosten van Janssen
Cilag besproken. De belangrijkste veroorzaker van logistieke kosten -voorraad- wordt daarna onder 
de loep genomen. In de laatste paragraaf wordt beschreven hoe de berekening van voorraadkosten 
in dit onderzoek plaatsvindt. 

4.1.1 Verhoogde aandacht logistiek 
Terwijl in andere branches al in de jaren '80 veel aandacht voor logistieke vraagstukken was, bleef 
de farmaceutische industrie hierbij achter. Prioriteiten lagen voornamelijk bij productontwikkeling en 
marketing aangezien deze kosten het grootste percentage van de omzet uitmaken [Jansen, 1996]. 
Aan logistieke klantenwensen kon men blijven voldoen door het opbouwen van voorraden en het 
inschakelen van voldoende personeel om de gevraagde flexibiliteit te bieden. De extra kosten die 
deze maatregelen met zich meebrengen zijn geen bezwaar zolang het goed gaat in de industrie. 
Echter, nu de aantrekkelijke winstmarges in het gedrang komen moet ook in de farmaceutische 
industrie aandacht besteed worden aan logistieke vraagstukken. Deze verhoogde druk wordt onder 
andere veroorzaakt door de in 1996 ingevoerde prijsmaatregel door de overheid en de 
concentratietendens in de farmaceutische industrie [Gerard, 1993]. 

4.1.2 Logistieke kosten Janssen-Cilag 
Uit de kostenopbouw van Janssen-Cilag in Nederland blijkt dat de logistieke kosten 3% van de 
toegevoegde waarde uitmaken. Het grootste deel van de overige kosten in Tilburg wordt bepaald 
door personeels- en marketingkosten en kosten voor klinisch onderzoek (zie tabel 3.1 ). 

Gemiddeld 59% van de logistieke kosten van Janssen-Cilag wordt bepaald door voorraadkosten. 
Voor de gekozen ketenproductgroep blijkt dit percentage 70% te bedragen (zie bijlage 6). Na 
voorraad is personeel de hoogste kostenpost. In de ketenanalyse in hoofdstuk 3 kwam dit ook al 
naar voren. Besloten is om dit onderzoek te richten op een verlaging van de voorraden bij Janssen
Cilag. 

4.1.3 Voorraden 
De farmaceutische keten streeft ernaar om de patient op tijd zijn geneesmiddelen te leveren. ledere 
schakel in de keten houdt voorraad aan om er zeker van te zijn dat aan de vraag van de volgende 
schakel in de keten kan worden voldaan. Dit wil zeggen dat in de diverse schakels lokaal 
geoptimaliseerd wordt. In de keten Janssen-Cilag, OPG Groothandel en stichting VNA zijn de 
logistieke processen onder de loep genomen. Opvallend is het verschil in voorraadhoogte in de 
diverse schakels van de farmaceutische keten. Figuur 4.1 geeft het gemiddeld voorraadniveau per 
schakel weer. 

Zo blijkt uit figuur 4.1 dat de gemiddelde voorraad bij Janssen-Cilag 2,5 maand vraag is ten 
opzichte van een maand bij de groothandel en bij de apotheek. In hoofdstuk 3 is reeds aangetoond 
dat de gemiddelde voorraadhoogte bij Janssen-Cilag voor de ketenproductgroep nog hoger ligt, 
namelijk op 3, 1 maanden vraag (zie tabel 3.3). 

Dit plaatje is niet alleen van toepassing op de specifieke keten Janssen-Cilag, OPG Groothandel en 
VNA (apotheek Wolverlei), maar blijkt tevens een realistisch beeld te geven over de verhouding van 
voorraden in een willekeurige farmaceutische keten [Gerard, 1993]. 
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Figuur 4.1 Gemiddelde voorraad per schakel 

4.1.4 Berekening voorraadkosten 
In dit onderzoek worden voorraadkosten bij Janssen-Cilag berekend met behulp van de GIP 
(verkoopprijs). Intern bij Janssen-Cilag daarentegen worden de voorraden (zie tabel 3.1 en 3.2) 
gewaardeerd tegen intercompany-prijzen (inkoopprijs). Gekozen is voor voorraadwaardering tegen 
GIP ten eerste omdat de intercompany prijzen niet openbaar zijn en ten tweede omdat een 
waardering tegen verkoopprijs ook gebeurt in de andere onderzoeken in de farmaceutische keten 
van het SLIM-project (zie tabel 3.3) . Bovendien hangt de intercompany prijs sterk at van de fase 
van de levenscyclus waarin een product zit, zodat deze prijs niets zegt over de marktwaarde van 
een product, dit in tegenstelling tot de GIP. 
Voorraden worden gewaardeerd tegen een rentepercentage van 7%. De reden hiervoor is dat 
intern bij Janssen-Cilag met dit percentage gewerkt wordt. Met voorraadkosten worden in dit 
verslag dus puur kapitaalkosten bedoeld, waarin geen rekening gehouden is met kosten voor risico 
incourant en dergelijke. 

4.2 Opdracht 

Naar aanleiding van de verzamelde informatie is een afstudeeropdracht geformuleerd. Uit 
bovenstaande bevindingen is de indruk ontstaan dat de voorraden bij Janssen-Cilag kunnen 
worden verlaagd. Diverse mogelijkheden bestaan om dit te bewerkstelligen. Na overleg is in eerste 
instantie de volgende afstudeeropdracht geformuleerd: 

" Onderzoek mogelijkheden om met gebruikmaking van informatie uit de keten de 
voorraden bij Janssen-Cilag te verlagen door: 
• het levertijdstip te be"fnvloeden door betere voorspellingen; 
• het verlagen van de veiligheidsvoorraden; 
• gebruik te maken van de noodzakelijk aanwezige voorraad in de keten, 
door de keten meer transparant te maken door gegevensuitwisseling". 

In de loop van het project is het derde punt gewijzigd in "de servicegraad van OPG aan de 
apotheken als uitgangspunt te nemen". In de volgende paragraaf wordt de gebruikte methodologie 
beschreven. 
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4.3 Methodologie 

De gebruikte methodologie in het SLIM-project is gebaseerd op de zogenaamde microcosmos
aanpak van McKinsey (zie hoofdstuk 3). De onderzoeksopzet van het SLIM-project is afgebeeld in 
figuur 4.2. 
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Figuur 4.2 Microcosmos aanpak in het SLIM-project 

Analyse fase 
De analyse fase van het project is per keten uitgevoerd. Dit wil zeggen dat nauw samengewerkt is 
tussen de drie studenten in de keten. Deze fase is afgesloten met een voorstudie zoals beschreven 
in hoofdstuk 2 en 3. In de analyse fase zijn diverse onderzoeksgebieden op hun relevantie 
onderzocht. Hieruit zijn drie ketenopdrachten geformuleerd (deze zijn beschreven in een interne 
rapportering aan de stuurgroep van het SLIM-project in januari 1997). Deze opdrachten zijn 
vervolgens ieder afzonderlijk uitgewerkt in de volgende fasering. 

Blueprint fase 
In de blueprint fase is meer specifieke informatie verzameld over de geformuleerde opdracht uit de 
analyse fase. Dit is gedaan in hoofdstuk 5, waar de huidige werkwijze bij Janssen-Cilag Tilburg, 
Janssen Pharmaceutica in Beerse en bij OPG beschreven is. Aan de hand van deze informatie 
heeft een herontwerp plaatsgevonden met als uitgangspunt het verlagen van de voorraden bij 
Janssen-Cilag vanuit ketenperspectief. Hiervoor zijn diverse verbeteringsmogelijkheden 
samengebracht in drie scenario's en beschreven in hoofdstuk 6. Voor deze scenario's zijn 
mogelijke besparingen berekend voor een microcosmos productgroep aan de hand van gegevens 
over 1996. 

lmplementatie fase 
Om de haalbaarheid in de praktijk te toetsen is voor een van de scenario's uit de blueprint fase een 
pilot project opgestart. Dit is gedaan voor een microcosmos groep van vijftien producten en staat 
beschreven in hoofdstuk 7. Aan de hand van de ervaringen uit het pilot project (kwalitatief) en de 
berekeningen van de scenario's (kwantitatief) wordt dan een potentiele roll-out beschreven voor de 
gehele keten in hoofdstuk 8. 

Afrondingsfase 
In de afrondingsfase wordt een generalisatieslag gemaakt van ketenspecifieke uitspraken tot 
bedrijfs- en branchebrede aanbevelingen en conclusies. Zie hiervoor hoofdstuk 8 en 9. 
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5 Analyse huidige situatie 

In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie geanalyseerd in het licht van de afstudeeropdracht die in 
paragraaf 4.2 gedefinieerd is. Eerst wordt de werkwijze van Janssen-Cilag onder de loep genomen. 
Vervolgens zal in paragraaf 5.2 de situatie bij OPG warden beschreven. Aan de hand van deze 
analyse warden enkele verbeteringsmogelijkheden geformuleerd in paragraaf 5.3. Als laatste vindt 
de afbakening van het onderzoek plaats. 

5.1 Janssen-Cilag 

In deze paragraaf warden de diverse aspecten die met de voorraadhoogte van Janssen-Cilag in 
Nederland te maken hebben behandeld. 

5.1.1 Voorraden 
Zoals hierboven beschreven is de gemiddelde voorraad bij Janssen-Cilag ongeveer 2,5 maand 
vraag. Om een idee te krijgen van het voorraadverloop in een jaar wordt in bijlage 7 een overzicht 
gegeven van het voorraadverloop van een aantal producten van de ketenproductgroep. Onder 
andere aan de hand van gegevens uit deze grafieken kan het volgende warden opgemaakt: 
• een buitenvoorraad situatie komt zelden voor: Mn van de achttien onderzochte producten is in 

1996 een keer buiten voorraad geraakt; 
• regelmatig warden leveringen ontvangen op een moment dat er nog voldoende voorraad 

aanwezig is; 
• de minimaal beschikbare voorraad is hoog: de voorraad van de onderzochte productgroep is in 

1996 op het laagste niveau gemiddeld Mn maand vraag geweest (varierend van nul tot vier 
maanden vraag); 

• de gemiddelde leverhoeveelheid is groat zodat het aantal leveringen per jaar gering is: voor de 
ketenproductgroep warden gemiddeld vijf leveringen per jaar vanuit productie ontvangen 
(varierend van Mn tot negen leveringen); 

• halverwege het jaar vindt voor vrijwel elk product een (grate) levering plaats, dit hangt samen 
met een zomerreces van drie weken in juni waarin niet geproduceerd wordt. 

Bij Janssen-Cilag bestaan drie redenen voor het aanhouden van voorraden: 
• opvangen onzekerheden in de leveringen; 
• opvangen onzekerheden in de vraag; 
• seriegroottes. 
De eerste twee punten rechtvaardigen het aanhouden van een veiligheidsvoorraad. 
Seriegroottevoorraad ontstaat in dit geval door hoge productiekosten vanwege hoge omstelkosten 
[Silver et al, 1985]. 

Veiligheidsvoorraad 
Janssen-Cilag dekt zich in tegen onzekerheden in vraag en in productie door een 
veiligheidsvoorraad per product aan te houden. Deze veiligheidsvoorraad is onafhankelijk van het 
afname- en leverpatroon en is voor elk product op een vast aantal weken ingesteld (varierend 
tussen drie en tien weken vraag). 

Seriegroottevoorraad 
Naast veiligheidsvoorraad is er bij Janssen-Cilag sprake van seriegroottevoorraad, waarbij de 
seriegrootte veroorzaakt wordt door grate minimale productieseries. Belangrijke aspecten bij het 
bepalen van optimale productieseries zijn omsteltijden en -kosten. Het is economisch niet 
verantwoord om in kleinere productieseries te produceren dan nu het geval is. 

5.1.2 Servicegraad 
De hoge voorraden bij Janssen-Cilag zorgen ervoor dat een zeer hoge servicegraad gerealiseerd 
wordt: in vrijwel alle gevallen kan elke order volledig uitgeleverd warden. Zo is in 1996 de 
servicegraad 99,9% geweest voor de Janssen Pharmaceutica producten. De gehanteerde definitie 
van servicegraad is het percentage producten dat uit voorraad geleverd kan warden [Silver et al, 
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1985). In 1996 is het elf maal voorgekomen dat een product uit voorraad is geraakt. Slechts drie 
maal waren te lage voorspellingen de oorzaak. De meest voorkomende oorzaak is een 
kwaliteitsprobleem bij productie (zie bijlage 8). 

5.1.3 Voorspelli ngen 
Janssen-Cilag werkt met een planningsproces op basis van voorspellingen (zie paragraaf 5.1.4). 
Een verkooporganisatie kan geen orders plaatsen bij een productievestiging, ze kan slechts via 
afzetvoorspellingen invloed uitoefenen op de leveringen. Deze werden tot voor kort gemaakt met 
behulp van een "moving average" voorspelmodel (zie bijlage 9). Sinds de implementatie van een 
SAP-systeem (ge"i"ntegreerd besturingssysteem voor logistieke, verkoop en financiele doeleinden) 
begin 1997 worden alle voorspellingen handmatig gemaakt. Productmanagers zijn niet betrokken 
bij het voorspellen. De voorspellingen worden maandelijks verstuurd en tussentijdse correcties 
worden aangebracht indien verkoopacties gepland zijn, of indien de vraag van de groothandels 
sterk verandert. 

Vanwege restricties vanuit productie geldt een bevroren periode van twee of drie maanden waarin 
leveringen niet (anders dan bij hoge uitzondering) gewijzigd kunnen worden. Leveringen zijn ter 
grootte van een minimale bestelhoeveelheid of een veelvoud hiervan (zie bijlage 10). 

Het blijkt dat de voorspelling voor een bepaalde maand steeds redelijk stabiel blijft. Pas in de 
laatste maanden voor realisatie wordt de voorspelling aangepast. Dit brengt nerveus 
voorspelgedrag met zich mee. Het feit dat de groothandelsvraag erg grillig is zorgt ervoor dat de 
laatste paar voorspellingen sterk van elkaar kunnen verschillen (zie paragraaf 5.2.2). Wijzigingen in 
de voorspellingen vinden vaak plaats binnen de bevroren periode zodat de productie hier niet meer 
op aangepast kan worden (zie bijlage 10). 

Figuur 5.1 geeft de informatiestromen tussen het verkoopkantoor van Janssen-Cilag, de 
productievestigingen, het hoofdkantoor van Janssen Pharmaceutica in Beerse en het NOC van 
OPG groothandel weer. 

PRODUCTIE· 
VESTIGING 
JANSSEN 

PHARMACEUTICA 

JANSSEN 
PHARMACEUTICA 

BEERSE 

VERKOOP· 
KANTOOR 

JANSSEN-CILAG 

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

informatiestroom 
- - - - - ► fysieke stroom (levering) 

NATIONAAL 
DISTRIBUTIECENTRUM 

VAN OPG 
GROOTHANDEL 

o rder (EDI) 

Figuur 5.1 I nformatiestromen ten behoeve van het planningsproces bij Janssen-Cilag 

5.1.4 Janssen Pharmaceutica 
Zoals afgebeeld in figuur 5.1 lopen alle informatiestromen van Janssen-Cilag Tilburg naar de 
productievestigingen via het hoofdkantoor van Janssen Pharmaceutica in Beerse, Belgie. Het 
planningsproces van de leveringen naar de landenorganisaties vindt volledig plaats in Beerse. Met 
behulp van de doorgestuurde voorspellingen wordt berekend op welk moment de voorraad op of 
onder de veiligheidsvoorraadnorm dreigt te komen. Op dit moment wordt een levering gepland. Aan 
de hand van de geplande leveringen van alle landenorganisaties wordt vervolgens een 
productieplan gemaakt. Dit plan staat voor twee of drie maanden vast, de zogenaamde bevroren 
periode. 
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Zoals beschreven in paragraaf 5.1.1 komt het dikwijls voor dat een levering eerder komt dan nodig 
is. De oor2aak hiervoor moet ge2ocht warden in de op2et van het planningsproces, de bevroren 
periode, het feit dat de productieplanning afhankelijk is van diverse factoren en het nerveu2e 
voorspelgedrag van Tilburg (2ie bijlage 10). 

5.2 OPG Groothandel 

In de2e paragraaf wordt het voorraadbeheer bij OPG groothandel en de opslingereffecten tussen 
de producent en de groothandel beschreven. 

5.2.1 Voorraadbeheer 
Gemiddeld 38% van de om2et van Janssen-Cilag wordt door OPG gegenereerd. Vanuit OPG wordt 
twee maal per week een bestelling geplaatst bij Janssen-Cilag, waarbij het om 
voorraadaanvulorders gaat. 
Binnen OPG wordt met een (R,s,Q)-voorraadaanvulsysteem gewerkt, wat wil 2eggen dat er op 
vaste momenten R gekeken wordt of de voorraad onder een bepaald niveau s is gekomen, 20 ja, 
dan wordt een bestelling ter grootte van Q (of een veelvoud hiervan) geplaatst. Voor sommige 
producten wordt niet met de optimale bestelgrootte Q, maar met een bestelniveau S gewerkt. Bij dit 
2ogenaamde (R,s,S)-voorraadaanvulsysteem wordt op vaste momenten R gekeken of de voorraad 
onder een bepaald niveau S is gekomen, 20 ja, dan wordt de2e voorraad aangevuld tot dat niveau 
S [Silver et al, 1985). 
Binnen OPG is het doel gesteld om een servicegraad van 99,5% of hoger te realiseren. In de 
praktijk wordt dit niet altijd gehaald. 

5.2.2 Opslingereffecten 
De af2et van OPG aan apotheken en 2iekenhui2en is redelijk stabiel. De af2et van Janssen-Cilag 
aan de groothandels daarentegen is een stuk grilliger. Tabel 5.1 toont enkele variatiecoefficienten 
(=standaard deviatie/gemiddelde) van de weekaf2et van de producten van de ketenproductgroep. 

Tabel 5.1 Variatiecoefficient voor ketenproductqroep (van afzet op weekniveau) 
AFZET J-C TOTAAL AFZET J-C AAN OPG AFZET OPG TOTAAL 

variatiecoefficient 0.69 1.22 0.35 

De variatiecoefficient is een maat voor de schommeling in de af2et. Figuur 5.2 geeft de2e af2etten 
in 1996 grafisch weer voor een product uit de ketenproductgroep. Alie producten uit de 
ketenproductgroep geven een dergelijk patroon te 2ien. Uit de tabel blijkt dat de af2et van Janssen
Cilag aan OPG veel grilliger is dan de totale af2et van Janssen-Cilag. Aange2ien de bestelgroottes 
bij OPG redelijk groot 2ijn, is de vraag van OPG soms nul. Dit verklaart de relatief hoge 
variatiecoefficient. 
De totale af2et van Janssen-Cilag is een optelsom van de af2et aan OPG, lnterpharm, Brocacef en 
een klein aantal overige afnemers. De laatste twee VFG's krijgen in tegenstelling tot OPG, 
decentraal geleverd 2odat Janssen-Cilag te maken heeft met meer, kleinere orders. Samen 2orgen 
de groothandels voor spreiding in de vraag 2odat de variatie in de totale af2et van Janssen-Cilag 
kleiner is dan de variatie in de af2et aan OPG alleen. 
De variatie in de af2et van Janssen-Cilag is nog altijd vele malen grater dan de variatie in de af2et 
van OPG aan de apotheken. 

Dit verschijnsel wordt een opslingereffect genoemd en kan verschillende oor2aken hebben [Lee et 
al, 1997). Hieronder warden de verschillende opslingereffecten van de2e keten beschreven: 
• demand forecasting updating; 

elke schakel maakt een vraagvoorspelling op basis van de afname van de opvolgende schakel 
met hieraan gekoppeld de veiligheidsvoorraad en het bestelniveau. Dit leidt ertoe dat een 
verandering in de vraag een grotere verandering in bestelling tot gevolg heeft. In het specifieke 
geval met OPG lijkt de oor2aak inderdaad de bestelpolitiek van de groothandel te 2ijn (2ie 
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paragraaf 5.2.1 ). Bovendien bestaat de groothandel zelf vaak uit meerdere apart beheerste 
voorraadpunten waartussen opslingereffecten kunnen bestaan. Het NOC van OPG bijvoorbeeld 
levert aan de negen ROC's die hun eigen voorraadbeheer voeren. In de toekomst gaat OPG 
naar een situatie toe waarin het voorraadbeheer van de ROC's centraal plaatsvindt vanuit het 
NOC. Oit centrale voorraadbeheer zal het opslingereffect tussen deze twee schakels van OPG 
doen verminderen; 

• order pushing: 
deze vorm komt voor indien er (externe of commerciele) factoren zijn die met een bepaalde 
regelmaat een stijging in de vraag veroorzaken. Oit is aan de orde in de bestudeerde keten 
aangezien de apotheken relatief veel bestellen aan het begin van de maand in verband met de 
betalingstermijn. Oit zorgt er tevens voor dat OPG aan het begin van de maand meer orders 
heeft; 

• price fluctuations; 
een voorbeeld van een opslingereffect veroorzaakt door een promotionele actie is te vinden in 
bijlage 11 . In het voor- en najaar voert Janssen-Cilag actie met dit product en uit bijlage 11 wordt 
duidelijk dat vooral de groothandel profiteert van deze actie, en in veel mindere mate de 
apotheek. 

Motilium 10 mg 60 tabl. 

4000 -,------------------------, 

3500 

3000 

'2 2500 
.! 
0 
c 
0 
_g 

2000 

1500 

I 1000 

500 

0 -,-++-:-:-t-+-,-:+ :-:-++:+ :+ :++:-,+ 1-}-;-++;+ ;+ ,- ,+ ;-t+;+r+-.-1 t : :-:+:-I 
~ ~ ~ ~ N ~ ~ ~ ~ ~ ~ i 

w eekn u mmer ( 1996) 

OPG = totale afzet OPG groothandel in 1996 
J-C = totale afzet Janssen-Cilag in 1996 
J-C/OPG = afzet Janssen-Cilag aan OPG in 1996 

Figuur 5.2 Vergelijking afzet OPG en Janssen-Cilag 

5.3 Verbeteringsmogelijkheden 

---OPG 

- - J-C 

J-C/OPG 

In het kader van dit onderzoek kunnen de volgende knelpunten in de huidige situatie warden 
genoemd: 
• voorspellingswijze; 

momenteel gebeurt dit met de hand, dit is onnauwkeurig, inefficient en veroorzaakt een nerveus 
voorspelgedrag. Het moving average model dat eerst gebruikt werd is te statisch; 

Supi,tychall> I.Oliotia ..... l .......... ioll~ 16 
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• bepaling veiligheidsvoorraad; 
veiligheidsvoorraden warden momenteel op basis van ervaring vastgesteld op een vast aantal 
weken vraag. Bij de analyse van de huidige situatie is gebleken dat deze te hoog zijn; 

• opslingereffecten; 
door de bestaande opslingereffecten is het vraagpatroon van de groothandels nerveus. Dit heeft 
tot gevolg dat deze afzet moeilijk voorspelbaar is. Een ander nadeel van opslingereffecten is dat 
de afzet van Janssen-Cilag aan de groothandels niet representatief is voor de afzet 
stroomafwaarts in de keten . De vraag richting de apothekers wordt als het ware vertroebeld. Op 
deze manier heeft Janssen-Cilag weinig inzicht in de vraag stroomafwaarts in de keten of, erger 
nag, een verkeerd beeld van de markt. 

Aan de hand van bovengenoemde knelpunten is een aantal verbeteringsmogelijkheden bepaald. 
Deze warden uitgewerkt in drie scenario's die in hoofdstuk 6 beschreven warden. Het gaat grofweg 
om verbeteringsmogelijkheden op de volgende vlakken: 
• voorspelmodel; 
• bepaling veiligheidsvoorraad; 
• gebruik maken van keteninformatie. 

5.4 Afbakening 

Gezien de diverse partijen in de keten die voor Janssen-Cilag een rol spelen, is het noodzakelijk 
om een duidelijke afbakening van het onderzoek te maken. Hieronder volgen enkele belangrijke 
punten met betrekking tot de begrenzing van de afstudeeropdracht. 

• Cilag producten warden buiten beschouwing. Deze producten warden bestuurd volgens een 
heel ander mechanisme dan de Janssen Pharmaceutica producten , die het grootste deel van de 
omzet van Janssen-Cilag uitmaken; 

• Het planningsproces in Beerse kan binnen de grenzen van dit onderzoek niet warden gewijzigd. 
Dit systeem berekent de leveringen voor alle landen en is verweven met een wereldwijde 
productieplanning. Wei verdient het planningsproces in Beerse aandacht binnen Janssen-Cilag 
aangezien dit mechanisme lokaal voor de verkooporganisatie verre van optimaal is (zie 
paragraaf 6.3 en 9.3); 

• Het voorraadaanvulsysteem van OPG wordt als een gegeven beschouwd. 
• Het magazijn van Janssen-Cilag in Tilburg blijft als schakel bestaan. Binnen Janssen-Cilag is 

reeds eerder onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om direct vanuit de productie aan de 
diverse markten te leveren. Om juridische, politieke en organisatorische redenen is besloten dat 
de verschillende landenorganisaties vooralsnog een eigen voorraad aanhouden. 
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6 Uitwerking scenario's 

Aan de hand van de afstudeeropdracht uit paragraaf 4.2 en de verbeteringsmogelijkheden uit 
paragraaf 5.3, warden in dit onderzoek drie scenario's met een andere logistieke besturing 
onderzocht. In de scenario's wordt een ander voorspelmodel gebruikt dan in de huidige situatie en 
warden de veiligheidsvoorraden afhankelijk gemaakt van de voorspelfout. Scenario's I en II warden 
vergeleken met een referentiemodel dat in paragraaf 6.1 wordt beschreven. In een derde scenario 
wordt de servicegraad van OPG aan de apotheken als uitgangspunt genomen voor Janssen-Ci lag. 

6.1 Gebruik referentiemodel en scenario's 

Om de scenario's op een betrouwbare manier te kunnen vergelijken is een referentiemodel van de 
werkelijkheid opgesteld. Onderstaande figuur geeft het een en ander grafisch weer. Zowel bij de 
scenario's als bij het referentiemodel en de werkelijkheid is gerekend met gegevens over 1996. De 
pijl naar scenario 3 is onderbroken omdat gewerkt wordt met een afgeleide van het referentiemodel 
(zie paragraaf 6.6). 
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Figuur 6.1 Grafische weergave vergelijking scenario's met referentiemodel 

In het vooronderzoek is steeds gebruik gemaakt van producten uit de ketenproductgroep. Voor de 
rest van dit onderzoek is gebruik gemaakt van dezelfde microcosmosaanpak, echter nu met een 
andere, grotere groep producten. Om de impact van een scenario op het totale assortiment van 
Janssen-Cilag te kunnen berekenen is een groep producten gekozen die alle belangrijke 
kenmerken van de Janssen-Cilag producten bevat. Daar de ketenproductgroep niet volledig 
representatief is voor het gehele assortiment is een andere groep samengesteld, de zogenaamde 
analysegroep. Deze groep bestaat uit twintig producten (zie bijlage 12). 

6.2 Werkelijkheid 

De werkelijke voorraadkosten en de servicegraad in 1996 zijn in kaart gebracht voor de 
analysegroep (zie bijlage 13a en 14a). Zoals vermeld in paragraaf 5.1.2 is de servicegraad in 1996 
voor alle Janssen Pharmaceutica producten 99,9% geweest. Voor de producten van de 
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analysegroep was dit 99,8% (zie bijlage 13a). Het is waarschijnlijk dat de voorraadhoogte te hoog is 
voor de gewenste servicegraad. Deze is binnen Janssen-Cilag niet expliciet vastgelegd. In principe 
richt men zich op een servicegraad van 100%. Een servicegraad van 99% blijkt in de praktijk al erg 
hoog te zijn voor een producent. Een discussie over de servicegraad wordt gevoerd in paragraaf 
6.6.1. 

Figuur 6.2 laat zien hoe voorraadhoogten tot stand komen. De enige manier om de hoogte van de 
voorraad te be"invloeden is via de leveringen. Om de oorzaak van de hoge voorraden in Tilburg te 
onderzoeken is uitgezocht welke factoren de leveringen van de productievestigingen aan Janssen
Cilag be"invloeden. Deze leveringen warden gekenmerkt door de volgende factoren: 
• het levertijdstip; 

het levertijdstip is afhankelijk van de hoogte van de veiligheidsvoorraad en van voorspellingen 
die de verkoopmaatschappij afgeeft aan Beerse; 

• de leverhoeveelheid; 
de leverhoeveelheid wordt bepaald door de minimale ordergroottes, die door de seriegrootte bij 
productie warden bepaald. De seriegrootte is in het kader van dit onderzoek niet te be"invloeden 
(zie paragraaf 5.4) . 

V / t) = V/t- 1) + L/ t) - D/ t) 

V _.,(t) = voorraad bij Janssen-Ci lag aan einde periode t 
L.,,(t) = levering aan Janssen-Cilag in periode t 
D..,(t) = vraag van groothandels aan Janssen-Cilag in periode t 

Figuur 6.2 Berekening voorraadhoogte 

Janssen-Cilag Nederland kan alleen invloed uitoefenen op de leveringen via de voorspellingen die 
naar Beerse warden gestuurd en via het aangeven van de veiligheidsvoorraad. In 1996 werden 
voorspellingen gemaakt met behulp van een "moving average" model met seizoensinvloeden (zie 
bijlage 9 en paragraaf 5.1.3.) In dit model wordt met een voortschrijdend gemiddelde over de 
laatste vijf jaar gerekend. In de theorie daarentegen wordt meestal met drie tot twaalf maanden 
gewerkt [Silver et al, 1985]. De gebruikte vijf jaar is dus erg veel en kan slechts gebruikt warden bij 
producten met een erg stabiel afzetpatroon. Daar komt bij dat in verhouding veel historische 
gegevens beschikbaar en bewaard moeten blijven. 

6.3 Referentiemodel 

Bij het berekenen van de leveringen uit Beerse wordt bij elk van de scenario's gewerkt met een 
theoretisch model. In werkelijkheid echter wijken leveringen af van hun theoretische leverdatum en 
-hoeveelheid (zie bijlage 10). Om bij het uitwerken van de scenario's toch een betrouwbare 
vergelijking te kunnen maken, is een referentiemodel opgesteld. 

In het referentiemodel wordt aan de hand van de voorspellingen zoals ze in 1996 afgegeven zijn, 
berekend hoe de theoretische leveringen zouden zijn geweest. Dit wil zeggen met 100% 
leverbetrouwbaarheid van de productievestigingen wat betreft het levertijdstip (niet te vroeg en niet 
te laat) en de leverhoeveelheid. Eigenlijk is het referentiemodel een soort behoefteplanning voor de 
verkooporganisatie. 

Aan de hand van deze "ideale" leveringen, de werkelijke afzet in 1996 en de veiligheidsvoorraad 
wordt dan bepaald wat het voorraadverloop theoretisch zou zijn geweest. De voorraadkosten die 
hieruit voortvloeien kunnen zo vergeleken warden met de werkelijke voorraadkosten in 1996 (zie 
bijlage 14b). In de uitwerking van de scenario's wordt met hetzelfde theoretisch model gewerkt als 
in het referentiemodel, zodat een eerlijke vergelijking van een verschil in voorraadkosten gemaakt 
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kan worden. Voor de producten van de analysegroep is de werkelijkheid in kaart gebracht en is het 
referentiemodel doorgerekend. Tabel 6.1 geeft een vergelijking en bijlage 13a laat de resultaten in 
meer detail zien. 

Tabel 6.1 Overzicht werkeliikheid en referentiemodel (qemiddeld voor analvseoroeo) 
REFERENTIE WERKEUJKHEID VERLAGING REF. 

t.o.v. WERK.HEID 

veiligheidsvoorr. J-C (dagen vraag) 19 19 -
gemiddelde voorr. J-C (dagen vraag) 51 82 38% 
voorraadkosten J-C (guldens) totaal 368.205,33 881.639.34 58% 
servicegraad J-C 99.9% 99.8% 0% 

Uit de tabel blijkt dat het verschil tussen werkelijke en theoretische voorraadkosten erg groot is bij 
een vrijwel gelijk blijvende servicegraad. Dit wil zeggen dat de werkelijke voorraad te hoog is voor 
de gewenste servicegraad. Oorzaken voor het verschil in werkelijke en theoretisch "ideale" 
leveringen zijn: 
• in werkelijkheid wordt vaak niet precies de ordergrootte geproduceerd en dus geleverd; 
• er is een zomerreces van een paar weken waarin niet geproduceerd wordt, in de weken daaraan 

voorafgaand vinden extra en/of grotere leveringen plaats, in het referentiemodel is hier geen 
rekening mee gehouden; 

• in werkelijkheid wordt de productieplanning gebaseerd op de voorspellingen van meerdere 
landen vanwege schaalgrootte-effecten, in het referentiemodel zijn de leveringen ingepland op 
een zo optimaal mogelijk moment voor Nederland; 

• productieplanning verschuift orders soms naar voren in verband met de planning op 
maandniveau en levert de producten dan ook eerder af, in het theoretisch model daarentegen is 
uitgegaan van een productieplanning die aansluit op het gewenste levertijdstip. 

Deze oorzaken zijn alien onderdeel van het planningsproces in Beerse. Dit kan binnen de grenzen 
van dit onderzoek echter niet worden gewijzigd. Aangezien de leveringen vanuit Beerse sterk 
afwijken van de behoefte in Tilburg verdient dit onderwerp aandacht. Uitgezocht zou moeten 
worden of het planningsproces in Beerse optimaal is voor Janssen-Cilag totaal. Verder onderzoek 
naar deze problematiek zou op grote schaal moeten worden uitgevoerd aangezien het 
planningsproces in Beerse leveringen voor diverse landen berekent en verweven is met een 
wereldwijde productieplanning. 

Uit tabel 6.1 kan afgeleid worden dat de veiligheidsvoorraad in het referentiemodel relatief hoger is 
dan in werkelijkheid. Dit betekent dat het effect van een besparing op de veiligheidsvoorraad bij een 
scenario ten opzichte van het referentiemodel relatief hoger is dan ten opzichte van de 
werkelijkheid. 

Om inzicht te verkrijgen in de mogelijke besparing op voorraadkosten door betere voorspellingen is 
over 1996 gesimuleerd wat de voorraadkosten geweest zouden zijn bij optimale voorspellingen. Dit 
wil zeggen dat voor deze voorspellingen de voorspelfout nul is. Uit de simulatie blijkt dat zo ten 
opzichte van het referentiemodel gemiddeld 4% bespaard kan worden op voorraadkosten voor de 
analysegroep. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er in verhouding weinig ruimte is voor 
voorraadverlaging door betrouwbaardere voorspellingen. Dit hangt samen met het starre 
planningsproces in Beerse (zie bijlage 10) waarbij de verandering in een voorspelling wel erg groot 
moet zijn om een levering eerder of later in te plannen. 
De voorspellingen kunnen ook verbeterd worden door ze stabieler te maken dan in de huidige 
situatie, waarbij de voorspellingen nerveus zijn (zie paragraaf 5.1.3). Het vermoeden bestaat 
namelijk dat nerveuze voorspellingen het planningsproces in Beerse be"i'nvloeden. Verwacht wordt 
dat daar onbewust veiligheidstijd ingebouwd wordt om in te kunnen spelen op de nerveuze 
voorspellingen. 

Verwacht wordt dat grotere voorraadbesparingen gerealiseerd kunnen worden door de hoogte van 
de veiligheidsvoorraad te optimaliseren (zie paragraaf 5.1.1 ). 
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6.4 Scenario I Ander voorspelmodel en veiligheidsvoorraad 

Scenario I gaat uit van de opzet zoals staat weergegeven in figuur 6.3. Net als in de huidige situatie 
warden voorspellingen gemaakt op basis van afzetgegevens van Janssen-Cilag aan de 
groothandel , echter aan de hand van een ander voorspelmodel. De veiligheidsvoorraden zullen 
afhankelijk gemaakt warden van de voorspelfout. Om de invloed van deze twee effecten apart te 
bekijken zal in scenario la eerst berekend warden hoe de voorraadkosten veranderen als een ander 
voorspelmodel gebruikt wordt. Vervolgens zullen in scenario lb, naast andere voorspellingen ook 
andere veiligheidsvoorraden ingevoerd warden. 

voorspel lingen 

,---- - -
: J-C BEERSE 
' - ------- -- --' 

Figuur 6.3 Opzet scenario I 

J-C TILBURG 1---+~ROOTHANDEL 

voorspellingen & 
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6.4.1 Scenario la Ander voorspelmodel 

1------------ 1 
APOTHEEK ' ' PATIENT , 

1 __________ _ _ 1 

Een moving average voorspelmodel van vijf jaar is erg statisch. Aangezien momenteel geen enkel 
voorspelmodel gebruikt wordt is gezocht naar een ander, makkelijker te gebruiken model. Gekozen 
is voor het vaak gebruikte exponential smoothing model, dat zich in de praktijk heeft bewezen. 
Deze methode maakt een voorspelling die gedeeltelijk gebaseerd is op de afzet in de vorige 
periode en gedeeltelijk gecorrigeerd is voor de gemaakte voorspelfout in de periode ervoor (zie 
bijlage 9). De correctiewaarde voor de voorspelfout (a) is ingesteld op 0, 10. Deze a-waarde heeft 
zich bewezen als default [Silver et al, 1985]. Figuur 6.4 geeft weer hoe de voorspelling berekend 
wordt (zie bijlage 15) [Bertrand et al, 1990]. 

<=> 
E(Djc,onseizoen(t)) = ES(Djc,onse~oe/ t)) 

E(x) = verwachte waarde van x 
ES(x) = voorspelling m.b.v. exponential smoothing voorspelmodel voor x (zie bijlage 9) 
s"(t) = se izoensfactor voor Janssen-Cilag in periode t (zie bijlage 9) 
D,.,(t) = totale vraag van groothandels aan Janssen-Cilag in periode t 

(l) 

(2) 

D"'""""""'(t) = Dic(t)/s1/ t) = vraag van groothandels aan Janssen-Cilag wa ar het seizoen uitgehaald is in periode t 

Figuur 6.4 Berekening voorspell ing scenario I 

Deze exponential smoothing voorspelling geeft veel minder nerveuze voorspellingen dan in de 
huidige situatie. Dit komt doordat elke periode t een voorspelling gemaakt wordt voor alle perioden 
in de toekomst. Deze voorspellingen warden vervolgens ieder periode opnieuw aangepast aan de 
hand van de op dat moment voor handen informatie. 
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Om te kijken of dit exponential smoothing model hier betrouwbaardere voorspellingen oplevert dan 
in de huidige situatie is allereerst gekeken naar het verschil in voorspelfout (op weekniveau) . 
Gemiddeld voor de twintig producten van de analysegroep is de spreiding van de voorspelfout 
gedeeld door de gemiddelde vraag van Janssen-Cilag bij voorspellingen uit scenario I 4% lager dan 
bij de werkelijke voorspellingen. 

Het doel is echter niet het realiseren van een lage voorspelfout maar het verlagen van de voorraad 
bij behoud van een hoge servicegraad. In scenario I en II wordt met een doelservicegraad voor 
Janssen-Cilag van ten minste 99% gerekend. Deze waarde blijkt in de praktijk voldoende te zijn 
voor een producent. 
Voor de producten uit de analysegroep is een simulatie uitgevoerd waarbij de voorraden bepaald 
zijn bij gebruik van scenario la (een nieuwe voorspelmethode met behoud van de huidige 
veiligheidsvoorraden). Bijlage 14c geeft een voorbeeld van zo'n berekening. Onderstaande tabel 
geeft een overzicht van de resultaten gerealiseerd met scenario la en het referentiemodel 
gemiddeld voor de twintig producten van de analysegroep. Het verschil tussen de twee modellen 
wordt alleen veroorzaakt door andere voorspellingen: ze hebben een lagere voorspelfout en zijn 
minder nerveus dan de voorspellingen in het referentiemodel. 

Tabel 6.2 Resultaten referentiemodel en scenario la (aemiddeld voor analvsearoeol 
REFERENTIE SCENARIO la VERLAGING 

SCEN la t.o.v. REF. 

veiligheidsvoorr. J-C (dagen vraag) 19 19 -
gemiddelde voorr. J-C (dagen vraag) 51 49 4% 
voorraadkosten J-C (guldens)* 368.205,33 354.047 ,75 4% 
servicegraad J-C 99.9% 99.7% 0% 

• totaal voor analvsemoep 

Opvallend is dat de voorraadkosten dalen met hetzelfde percentage als aangegeven werd in 
paragraaf 6.3 aan de hand van voorspellingen met voorspelfout nul. Bij scenario la is de 
voorspelfout met 4% gedaald ten opzichte van de werkelijke voorspelfout in 1996, maar is zeker 
geen nul. Dit betekent dat de voorspellingen in scenario la consequent iets te laag geweest zijn 
waardoor leveringen later ingepland zijn. De servicegraad is hierbij niet aangetast: de 
veiligheidsvoorraad is ruim genoeg. Een uitgebreid overzicht wordt gegeven in bijlage 13b. 

6.4.2 Scenario lb Ander voorspelmodel en veiligheidsvoorraad 
Zoals beschreven in paragraaf 6.3 en hierboven voor scenario la aangetoond kunnen betere 
voorspellingen in verhouding geen grate voorraadbesparingen opleveren. Verwacht wordt dat 
grotere besparingen gerealiseerd warden door verlaging van de veiligheidsvoorraad. In de huidige 
situatie is de veiligheidsvoorraad vastgesteld op een vast aantal weken, dat op basis van ervaring 
tot stand is gekomen. Deze veiligheidsvoorraad is er om vraag- en productieonzekerheid op te 
vangen. Verbeteringen in de hoogte van de veiligheidsvoorraad warden hieronder besproken aan 
de hand van de twee genoemde punten. 

Opvangen productieonzekerheid 
Het komt wel eens voor dat een fabriek leveringsproblemen heeft. Toch komt het voorraadniveau 
zelden onder de veiligheidsvoorraad of erger, onder nul (zie paragraaf 5.1.1 ). De servicegraad voor 
de Janssen Pharmaceutica producten is in 1996 99,9% geweest. De productievestigingen van de 
Janssen producten zijn erg betrouwbaar voor wat betreft het niet te laat leveren van geplande 
orders. Dit betekent dat er geen veiligheidsvoorraad aangehouden behoeft te warden om 
onzekerheid in de productie op te vangen. 

Opvangen vraagonzekerheid 
Opvangen van vraagonzekerheid gebeurt in theorie door de veiligheidsvoorraad afhankelijk te 
maken van de voorspelkwaliteit van de vraag [Silver et al, 1985]. Aangezien alleen rekening 
gehouden wordt met onzekerheid in de vraag zijn voor de producten van de analysegroep nieuwe 
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veiligheidsvoorraden berekend op basis van de standaard deviatie in de voorspelfout (zie bijlage 
16). Hierbij is gerekend met een leverbetrouwbaarheid van 99% (zie paragraaf 6.2). Bij de bepaling 
van nieuwe veiligheidsvoorraden is naar boven afgerond op hele weken. De huidige 
veiligheidsvoorraad is als bovengrens genomen aangezien uit het verleden is gebleken dat deze 
geen leverproblemen veroorzaakt. Op deze manier daalt de veiligheidsvoorraad gemiddeld voor de 
twintig producten van de analysegroep 26% (varierend tussen de O en 75%) . Bijlage 17a laat dit 
zien. 

In dit scenario zijn berekeningen gemaakt van de voorraadkosten bij het gecombineerde effect van 
zowel andere voorspellingen als nieuwe veiligheidsvoorraden. Scenario lb verschilt van de huidige 
situatie op de volgende punten: 
• de veiligheidsvoorraden zijn afhankelijk gemaakt van de voorspelfout (in de huidige situatie zijn 

de veiligheidsvoorraden op basis van ervaring vastgesteld) ; 
• de voorspellingen gebeuren met behulp van een exponential smoothing model aan de hand van 

afzetgegevens van Janssen-Cilag (in tegenstelling tot een moving average model). 
Tabel 6.3 geeft de resultaten weer van het verschil tussen het referentiemodel en scenario lb 
gemiddeld voor de producten van de analysegroep (zie bijlage 13c en 14d). 

Tabel 6.3 Resultaten referentiemodel en scenario lb (qemiddeld voor analvsearoeol 
REFERENTIE SCENARIO lb VERLAGING 

SCEN lb t.o.v. REF. 

veiligheidsvoorr. J-C (dagen vraag) 19 14 26% 
gemiddelde voorr. J-C (dagen vraag) 51 44 14% 

voorraadkosten J-C (guldens)* 368.205,33 314.332 ,59 17% 
servicegraad J-C 99.9"/o 99.7% 0% 

• totaal voor analvsearoep 

Zoals verwacht is de invloed van andere veiligheidsvoorraden op de voorraadkosten veel grater dan 
alleen betere voorspellingen (scenario la). Zoals beschreven in paragraaf 6.3 zal het procentuele 
effect in werkelijkheid kleiner zijn aangezien de veiligheidsvoorraad in het referentiemodel in 
verhouding hoger is dan in werkelijkheid. Daartegenover staat dat de werkelijkheid minder star is 
dan een model wat tot gevolg kan hebben dat in werkelijkheid meer besparingen gerealiseerd 
warden dan in een model berekend is. De servicegraad is weliswaar iets gedaald, maar nog altijd 
hoger dan 99%, wat als doel gesteld is (zie paragraaf 6.4.1 ). Het feit dat de gemiddelde voorraad 
relatief minder daalt dan de voorraadkosten geeft aan dat dure producten een grotere 
voorraadverlaging laten zien. 

6.5 Scenario II Ander voorspelmodel en veiligheidsvoorraad op basis 
van afzet OPG 

In scenario II wordt niet alleen gebruik gemaakt van een ander voorspelmodel dan het huidige, ook 
de informatie die gebruikt wordt is anders. In plaats van de afzet van Janssen-Cilag wordt bij het 
voorspellen uitgegaan van de afzet van OPG (zie figuur 6.5). De veiligheidsvoorraden warden 
wederom afhankelijk gemaakt van de voorspelfout. Scenario II is tevens de aanpak geweest voor 
de pilot-studie (zie hoofdstuk 7). De verwachting bestaat dat op deze manier het opslingereffect 
tussen Janssen-Cilag en OPG enigszins tegengegaan kan warden (zie paragraaf 5.2.2) . 

Net als in de vorige paragraaf zullen de twee effecten -voorspellingen en veiligheidsvoorraden
uitgewerkt warden respectievelijk als scenario Ila en llb. 
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voorspellingen 

r------
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Figuur 6.5 Opzet scenario II 
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6.5.1 Scenario Ila Ander voorspelmodel op basis van afzet OPG 

, ------------. 
PATIENT : 

·---- -- ------' 

In hoofdstuk 5 bleek dat er sprake is van zogenaamde opslingereffecten tussen de producent en de 
groothandel en dat mede hierdoor de voorspellingen van Janssen-Cilag nerveus zijn . Aangezien de 
groothandelsafzet veel stabieler is dan de afzet van Janssen-Cilag, is het idee ontstaan om 
voorspellingen te maken waarbij gebruik gemaakt wordt van de vraag stroomafwaarts in de keten. 
Daarbij is de veronderstelling gedaan dat de afzet van OPG aan de apotheken voorspellende 
waarde heeft voor de afzet van Janssen-Cilag op de manier zoals weergegeven staat in figuur 6.6 
(zie bijlage 15). 

<=> 
E(D)C.onselzoen(t)) = ES(k*Dopg onseizoe/t)) 

E(x) = verwachte waarde van x 
ES(x) = voorspelling m.b.v. exponential smoothing model voor x in periode t (zie bijlage 9) 
s,,(t) = seizoensfactor voor Janssen-Cllag in periode t (zie bijlage 9) 
k = omrekenfactor = 1 /(% afzet OPG in totale Janssen-Cilag afzet) 
D

000
t) = totale vraag van apotheken aan OPG in periode t 

(l) 

(2) 

D
000

""'""000(t) = D0""(t)/s000
(t) = vraag van apotheken aan OPG waar het seizoen uitgehaald is in periode t 

Figuur 6.6 Aanname voorspelwijze scenario II 

Vergelijkbaar met hoe in scenario I de afzet van Janssen-Cilag voorspeld werd op basis van de 
afzet van Janssen-Cilag (figuur 6.4), wordt in scenario II de afzet van Janssen-Cilag voorspeld aan 
de hand van de aangepaste afzetgegevens van OPG (figuur 6.6 (2)). Tabel 6.4 geeft een 
vergelijking van de variatiecoefficient van de afzet van OPG en Janssen-Cilag (op weekniveau). 

Tabel 6.4 Veraeliikina variatiecoefficient (ciemiddeld voor analvsecroeo) 
AFZETOPG AFZET JANSSEN-CILAG 

inclusief selzoen excluslef seizoen incluslef seizoen excluslef seizoen 

variatiecoefficient 0.44 0.34 0.72 0.65 

Zoals reeds eerder is aangetoond in paragraaf 5.2.5 is de afzet van Janssen-Cilag veel grilliger dan 
de afzet van OPG. Dit uit zich in een hogere variatiecoefficient voor de Janssen-Cilag afzet. Ook 
blijkt uit tabel 6.4 dat het seizoen bij OPG meer invloed op de grilligheid heeft dan bij Janssen-Cilag. 
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Om de invloed van de veranderde voorspellingen op de voorspelkwaliteit te meten, is gekeken naar 
de waarde van de spreiding van de voorspelfout gedeeld door de gemiddelde vraag. Deze waarde 
is gemiddeld voor de twintig producten van de analysegroep 8% lager bij voorspellingen uit scenario 
II dan bij de werkelijke voorspellingen. Bij scenario I was dit percentage 4% zodat geconcludeerd 
kan warden dat op basis van de afzet van OPG iets betrouwbaardere voorspellingen gemaakt 
warden dan op basis van de afzet van Janssen-Cilag. 

Wederom zijn de voorraadkosten en de servicegraad die uit een simulatie voor de producten van 
de analysegroep met scenario Ila volgen in kaart gebracht. De bedoeling is om lagere 
voorraadkosten te realiseren bij een servicegraad die hoger is dan 99%. Een overzicht van de 
resultaten wordt gegeven in onderstaande tabel (zie bijlage 13d en 14e). Het verschil tussen het 
referentiemodel en scenario Ila zijn andere voorspellingen, de veiligheidsvoorraad is gelijk 
gebleven. De nieuwe voorspellingen hebben een lagere voorspelfout en zijn minder nerveus dan 
die in het referentiemodel. 

Tabel 6.5 Resultaten referentiemodel en scenario Ila (Qemiddeld voor analvseQroep) 
REFERENTIE SCENARIO Ila VERLAGING 

SCEN Ila t.o.v. REF. 

veiligheidsvoorr. J-C (dagen vraag) 19 19 -
gemiddelde voorr. J-C (dagen vraag) 51 48 6% 
voorraadkosten J-C (guldens)* 368.205,33 348.875,68 6% 
servicegraad J-C 99.9"/o 99.7% O"/o 

• totaal voor analvsearoep 

Opvallend is dat de besparing op de voorraadkosten kleiner is dan de verbetering in de 
voorspelfout: 6% ten opzichte van 8%. Het blijkt dat het gebruik van de OPG-afzet in scenario II niet 
veel extra besparingen oplevert ten opzichte van scenario I. Wei wordt een grotere besparing 
gerealiseerd dan wanneer ideale voorspellingen (met voorspelfout nul) doorgestuurd waren. 

6.5.2 Scenario llb Ander voorspelmodel en veiligheidsvoorraad op basis van afzet OPG 
Voor scenario llb zijn berekeningen gemaakt van de voorraadkosten bij het gecombineerde effect 
van andere voorspellingen en nieuwe veiligheidsvoorraden. Dit scenario verschilt van de huidige 
situatie op de volgende punten: 
• de veiligheidsvoorraden zijn afhankelijk gemaakt van de voorspelfout (in de huidige situatie zijn 

de veiligheidsvoorraden intu'itief vastgesteld); 
• de voorspellingen gebeuren met behulp van een exponential smoothing model aan de hand van 

afzetgegevens van OPG (in tegenstelling tot een moving average model aan de hand van 
afzetgegevens van Janssen-Cilag). 

Tabel 6.6 geeft de resultaten weer van het verschil tussen het referentiemodel en scenario llb 
gemiddeld voor de producten van de analysegroep (zie bijlage 13e en 14f). De veiligheidsvoorraad 
gemiddeld voor de twintig producten van de analysegroep daalt 27% (varierend tussen de O en 
75%). In bijlage 17b wordt een overzicht gegeven. De verlaging verschilt weinig van de verlaging bij 
scenario lb. Dit komt voornamelijk doordat de veiligheidsvoorraden afgerond zijn op hele weken 
vraag (vMr de afronding laat scenario llb 6% meer verlaging zien dan scenario lb). 

Net als in scenario lb is de invloed van veranderde veiligheidsvoorraden op de voorraadkosten veel 
grater dan de invloed van andere voorspellingen. Ook blijkt dat door gebruik te maken van 
informatie stroomafwaarts in de keten de voorraadkosten meer verlaagd kunnen warden dan door 
alleen naar de directe afzet van Janssen-Cilag te kijken: een verlaging van 21 % ten opzichte van 
17%. Wederom zal het procentuele effect in werkelijkheid kleiner zijn aangezien de 
veiligheidsvoorraad in het referentiemodel in verhouding hoger is dan in werkelijkheid (zie paragraaf 
6.3). Daartegenover staat weer dat de werkelijkheid minder star is dan een model wat tot gevolg 
kan hebben dat in werkelijkheid meer besparingen gerealiseerd warden dan in een model berekend 
is. De servicegraad blijft steeds boven de ingestelde minimale waarde van 99%. 
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Tabel 6.6 Resultaten referentiemodel en scenario lib (aemiddeld voor analvsegroep) 
REFERENTIE SCENARIO llb VERLAGING 

SCEN llb t.o.v. REF. 

veiligheidsvoorr. J-C (dagen vraag) 19 14 27% 
gemiddelde voorr. J-C (dagen vraag) 51 43 16% 
voorraadkosten J-C (guldens)* 368.205,33 303 .372 ,09 21% 
servicegraad J-C 99.9% 99.7% 0% 

• totaal voor analvsearoeo 

6.6 Scenario Ill Ander voorspelmodel en veiligheidsvoorraad producent 
en groothandel met als uitgangspunt servicegraad groothandel 

Scenario Ill heeft het ketendenken als uitgangspunt. In deze paragraaf wordt een keten 
gemodelleerd en wordt beschreven wat de implicaties van de berekende resultaten op een 
werkelijke situatie zouden zijn . Het gaat er hierbij vooral om een denkrichting aan te geven, de 
kwantitatieve berekeningen dienen slechts ter ondersteuning. 

6.6.1 Het ketendenken als uitgangspunt 
In de eerste twee scenario's was geen sprake van echt ketendenken. In scenario I wordt lokaal 
geoptimaliseerd voor Janssen-Cilag. In het tweede scenario is weliswaar gebruik gemaakt van 
informatie stroomafwaarts in de keten, echter nog steeds om lokaal te optimaliseren. Scenario Ill 
daarentegen maakt niet alleen gebruik van afzetinformatie stroomafwaarts in de keten, maar neemt 
deze afzet ook als uitgangspunt bij de bepaling van de gewenste servicegraad in de keten. Figuur 
6.7 geeft dit weer. 

voorspellingen 

,------
: J-C BEERSE ·-- -- --------' 

Figuur 6.7 Opzet scenario Ill 

voorspellingen 
bepalen 

APOTHEEK 

via servicegraad OPG 
velligheidsvoorraden 
bepalen 

PATIENT , 1 _____ ___ ____ 1 

Tot noch toe is voor Janssen-Cilag een servicegraad van ten minste 99% het uitgangspunt 
geweest. Scenario Ill daarentegen gaat uit van de gedachte dat de vraag van de apotheken aan de 
groothandel de eigenlijke vraag is waar Janssen-Cilag aan moet voldoen. De groothandelsvraag 
wordt ondergeschikt geacht aan de vraag van de apotheken. Hierbij is het uitgangspunt dat de 
servicegraad van de groothandel een bepaald minimaal niveau moet hebben. Gegeven deze 
minimale servicegraad wordt berekend wat de servicegraad bij Janssen-Cilag dan mag zijn . 
Zodoende worden de volgende berekeningen gemaakt: 
• de veiligheidsvoorraden bij Janssen-Cilag worden zodanig ingesteld dat de servicegraad van 

OPG een bepaald minimaal niveau heeft; 
• het voorspellen gebeurt met behulp van een exponential smoothing model aan de hand van 

afzetgegevens van Janssen-Cilag (idem scenario I) . Er is gekozen voor gebruik van de opzet uit 
scenario I en niet die uit scenario II omdat: 
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- scenario II niet extreem veel grotere besparingen oplevert dan scenario I; 
- scenario I eenvoudiger toepasbaar is dan scenario II ; 
- in scenario Ill een hoge servicegraad van de groothandel aan de apotheek 
het uitgangspunt is, zodat op deze manier rekening gehouden wordt met de 
behoefte stroomafwaarts in de keten (scenario II is nu niet meer "nodig"). 

6.6.2 Modellering scenario Ill 
Om het bovenstaande in kaart te kunnen brengen is een vereenvoudiging van de werkelijkheid 
nodig. In de berekeningen is uitgegaan van de keten Janssen-Cilag - OPG - apotheken, alsof OPG 
de enige afnemer van Janssen-Cilag Nederland is. Dit is zo gedaan omdat de benodigde gegevens 
hiervoor alleen van OPG beschikbaar zijn en niet van de andere afnemers van Janssen-Cilag. 

Zoals in 5.2.1 reeds is aangehaald werkt OPG met een doelservicegraad van minimaal 99,5%. In 
scenario Ill wordt dit tevens als het doel gesteld van Janssen-Cilag, dus het realiseren van een 
minimale servicegraad van 99,5% bij OPG. 

Het voorraadbeheer van Janssen-Cilag en dat van OPG zijn in een spreadsheet gezet. De 
verbinding tussen deze twee schakels in de keten is dat de orders van OPG de vraag aan Janssen
Cilag vormen. Hierbij is gebruik gemaakt van de werkelijke afzet van OPG in 1996. 

Het doel van scenario Ill is: 
• minimaliseer de som van de voorraadkosten van Janssen-Cilag en OPG; 
⇒ onder de voorwaarde dat de servicegraad van OPG ten minste 99,5% is. 

Om de som van de voorraadkosten te verlagen kan zowel de veiligheidsvoorraad van Janssen
Cilag als die van OPG warden verlaagd. Dit wordt in twee aparte stappen behandeld. Hierbij wordt 
gebruikt gemaakt van de zogenaamde Solver in Excel , die aan de hand van de spreadsheet 
automatisch kan optimaliseren (zie bijlage 18). Scenario Illa kijkt naar de gevolgen van het verlagen 
van de veiligheidsvoorraden bij Janssen-Cilag. Vervolgens warden in scenario lllb tevens de 
veiligheidsvoorraden van OPG geminimaliseerd. Allereerst echter wordt het model dat als referentie 
dient voor scenario Illa en lllb besproken. 

6.6.3 Uitgangsmodel scenario Ill 
Het referentiemodel uit paragraaf 6.3 moet aangepast warden aangezien in dit scenario 
verondersteld wordt dat OPG de enige afnemer van Janssen-Cilag is. Dit verklaart de onderbroken 
pijl van het referentiemodel naar scenario Ill in figuur 6.1 . Van het referentiemodel is een model 
afgeleid dat het uitgangsmodel van scenario Ill wordt genoemd (zie bijlage 19a). 

Het uitgangsmodel van scenario Ill maakt de volgende berekeningen. Op basis van de 
voorspellingen van Janssen-Cilag warden de leveringen vanuit de productievestigingen bepaald. 
Hierbij is uitgegaan van 100% leverbetrouwbaarheid. Aan de hand van de leveringen aan en de 
veiligheidsvoorraden bij Janssen-Cilag, en de orders van OPG warden de leveringen aan OPG 
bepaald. De orders van OPG zijn in het model bepaald aan de hand van de werkelijke afzet van 
OPG in 1996 volgens een (R ,s,Q) of een (R ,s,S)-voorraadaanvulsysteem (zie paragraaf 5.2.1 ). 

Aan de hand van de berekende gegevens kan het voorraadverloop zowel bij OPG als bij Janssen
Cilag bepaald warden, zodat hieruit de servicegraad kan warden vastgesteld. In het uitgangsmodel 
blijkt dat de servicegraad van OPG voor alle producten van de analysegroep 100% is. Voor 
Janssen-Cilag oak op drie producten na, die een servicegraad van 99% (tweemaal) en 95% 
hebben (zie bijlage 20a). 

6.6.4 Scenario Illa Ander voorspelmodel en veiligheidsvoorraad producent metals 
uitgangspunt servicegraad groothandel 

Aan de hand van het uitgangsmodel is de volgende optimalisering berekend (zie bijlage 18): 
• doel: minimaliseer de voorraadkosten van Janssen-Cilag; 
• middel: verlaag de veiligheidsvoorraad van Janssen-Cilag; 
• restrictie: de servicegraad van OPG moet grater of gelijk aan 99,5% zijn. 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de analysegroep (zie 
bijlage 19b en 20a). 

s.,wiydlal"l...,.ilo _, ~ ~ 27 



Hoofdstuk 6 Uitwerking scenario's 
♦ JANSSEN-CILAG B.V. 

Uit tabel 6.7 blijkt dat de voorraadkosten van Janssen-Cilag en OPG met 30% verlaagd kunnen 
warden terwijl aan de opgelegde restrictie voldaan wordt. Erg opvallend is dat de gemiddelde 
veiligheidsvoorraad van Janssen-Cilag negatief wordt, en wel voor negentien van de twintig 
producten uit de analysegroep (zie bijlage 20a). Hierdoor daalt de servicegraad van Janssen-Cilag 
naar 87%. Dit betekent dat het gemiddelde voorraadniveau van Janssen-Cilag momenteel te hoog 
is voor de gewenste servicegraad bij OPG. Er is sprake van "loze" voorraad: het gemiddeld 
voorraadniveau kan bij Janssen-Cilag met zeventien en bij OPG met twee dagen vraag warden 
verminderd onder gestelde restricties. 

Tabel 6.7 Resultaten uitgangsmodel en scenario Illa (gemiddeld over analysegroep 
UITGANGS- SCENARIO Illa VERLAGING 

MODEL SCEN Illa t.o.v. UITG. 

veiligheidsvoorraad J-C (dagen vraag) 16 -18 214% 
gem. voorraad J-C (dagen vraag) 87 60 32% 
voorraadkosten J-C (guldens)* 206.024.73 128.897.38 37% 
servicegraad J-C 100.0% 87.3% 13% 

veiligheidsvoorraad OPG (dagen vraag) 15 15 -
gem. voorraad OPG (dagen vraag) 19 18 6% 
voorraadkosten OPG (guldens)* 62.239.83 57.951 .74 7% 
servicegraad OPG 100.0"/o 99.9% O"lo 

voorraadkosten J-C+OPG (guldens)* 268.324.54 186.849.11 30% 

• totool voor onolvseoroeo 

6.6.5 Scenario lllb Ander voorspelmodel en veiligheidsvoorraad producent en 
groothandel met als uitgangspunt servicegraad groothandel 

Gegeven de voorraadverlaging bij Janssen-Cilag -resulterend in lagere veiligheidsvoorraden- is 
opnieuw geoptimaliseerd. Dit wil zeggen dat het oplossingsmodel van scenario Illa gebruikt is als 
uitgangssituatie voor scenario lllb (zie bijlage 21 ). De volgende optimalisering is berekend (zie 
bijlage 18): 
• doel: minimaliseer de voorraadkosten OPG (nadat de voorraadkosten van Janssen-Cilag 

reeds geminimaliseerd zijn); 
• middel: verlaag de veiligheidsvoorraad van OPG; 
• restrictie: de servicegraad van OPG moet grater of gelijk aan 99,5% zijn. 
Onderstaande tabel geeft de resultaten weer (zie bijlage 19c en 20b). 

Tabel 6.8 Resultaten uitgangsmodel en scenario lllb (gemiddeld over analysegroep 
UITGANGS- SCENARIO lllb 

MODEL 

veiligheidsvoorraad J-C (dagen vraag) 16 -18 
gem. voorraad J-C (dagen vraag) 87 60 
voorraadkosten J-C (guldens)* 206.024,73 129.362,03 
servicegraad J-C 100.0"k 87.6% 

veiligheidsvoorraad OPG (dagen vraag) 15 14 
gem. voorraad OPG (dagen vraag) 19 16 
voorraadkosten OPG (guldens)* 62.239,83 57.097,66 
servicegraad OPG 100.0"k 99.8% 

voorraadkosten J-C+OPG (guldens)* 268.324,54 186.459,65 

• totool voor onolysegroep 

Supc,lyct.oll'I I.Gplla.ond........,,.,,, ~ 

VERLAGING 
SCEN Illa t.o.v. UITG. 

214% 
31% 
37% 
12% 

9% 
13% 
8% 
O"lo 

31% 
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Deze extra optimaliseringsslag heeft op de verlaging van de voorraadkosten weinig effect; in plaats 
van 30% in scenario Illa kunnen nu 31 % van de voorraadkosten bespaard warden ten opzichte van 
het uitgangsmodel. Wei wordt uit tabel 6.8 duidelijk dat het gemiddeld voorraadniveau van Janssen
Cilag en OPG respectievelijk met 27 en drie dagen vraag omlaag gebracht kan warden zonder de 
gestelde restrictie te schenden. 

De voorraaddaling bij Janssen-Cilag is in verhouding grater dan bij OPG. Dit heeft verschillende 
oorzaken: 
• de daling bij Janssen-Cilag is zo groat omdat een schakel verder gekeken wordt (wanneer de 

servicegraad aan de groothandel het uitgangspunt geweest was, zou de daling minder zijn). 
Voor OPG is de eigen servicegraad het uitgangspunt zodat bij voorbaat al minder mogelijkheid 
bestond om de veiligheidsvoorraad te verlagen (zie bijlage 22); 

• de veiligheidsvoorraden bij OPG zijn dichter in de buurt van een optimaal niveau dan bij 
Janssen-Cilag. Logischerwijs kan zo een grotere voorraadverlaging bij Janssen-Cilag 
gerealiseerd warden; 

• de volgorde van de optimalisering: eerst zijn de voorraden bij Janssen-Cilag op een zo laag 
mogelijk niveau gebracht, daarna pas zijn de veiligheidsvoorraden bij OPG verlaagd (zie bijlage 
21 ). 

6.6.6 lmplicaties scenario Ill 
Kort samengevat kan met behulp van scenario Ill aangetoond warden dat wanneer de servicegraad 
van OPG een bepaalde minimale (hoge) waarde moet hebben, de servicegraad van Janssen-Cilag 
drastisch omlaag kan. In scenario lllb bijvoorbeeld kan de servicegraad van Janssen-Cilag van 
100% naar 87% warden gebracht. Dit roept de volgende vraag op: is een dergelijke servicegraad 
psychologisch aanvaardbaar voor Janssen-Cilag en OPG? De houding in beide bedrijven ten 
aanzien van back orders zal moeten veranderen wanneer een dergelijk concept als scenario Ill 
ingevoerd gaat warden. De volgende twee aspecten zijn hierbij erg belangrijk: 
• OPG moet zich niet extra in gaan dekken tegen de lage servicegraad van Janssen-Cilag; 
• binnen zowel OPG als Janssen-Cilag moet geen paniek ontstaan bij een back order. 

Scenario Ill is alleen onderzocht voor de keten Janssen-Cilag - OPG - apotheken. In de praktijk 
echter maakt Janssen-Cilag deel uit van de volgende vier ketens: 
• Janssen-Cilag - OPG groothandel (38% van de afzet) - apotheken; 
• Janssen-Cilag - Brocacef groothandel (22% van de afzet) - apotheken; 
• Janssen-Cilag - lnterpharm groothandel (22% van de afzet) - apotheken; 
• Janssen-Cilag - resterende afnemers (18% van de afzet) - apotheken. 

Benodigde gegevens voor een berekening van scenario Ill van de andere afnemers van Janssen
Cilag dan OPG zijn niet voor handen. Wei kan gezegd warden dat de bestudeerde keten 
representatief is voor de gehele markt, gezien het grate marktaandeel van OPG. Verwacht kan 
warden dat berekeningen met andere groothandels vergelijkbare resultaten laten zien. 

Scenario Ill is vergeleken met een uitgangsmodel, dat een afgeleid model van de werkelijkheid is. 
De vraag reist nu wat de mogelijke besparingen van scenario Ill ten opzichte van de werkelijkheid 
zijn. De volgende twee opmerkingen kunnen hierover warden gemaakt. 
• Effect in werkelijkheid grater; 

In scenario Ill is uitgegaan van de gedachte dat Janssen-Cilag slechts een afnemer heeft. 
Aangezien het er in werkelijkheid meer zijn, heeft dit implicaties voor de voorraden. Over het 
algemeen genomen kan warden gesteld dat het voorraadniveau waar n afnemers van afnemen, 
kleiner is dan de som van n voorraadniveaus met voor elke afnemer een aparte voorraad. Ook 
kan voorraad gealloceerd warden als de vraag van meerdere afnemers grater is dan de 
voorhanden voorraad. 
Bovendien is de werkelijkheid minder star dan een model, wat tot gevolg kan hebben dat in 
werkelijkheid meer besparingen gerealiseerd warden dan in een model berekend is.; 

• Effect in werkelijkheid kleiner; 
Zoals beschreven in paragraaf 6.3 is de veiligheidsvoorraad in het referentiemodel relatief hoger 
dan in werkelijkheid. Dit betekent dat het effect van een besparing op de veiligheidsvoorraad bij 
een scenario ten opzichte van het referentiemodel hoger is dan ten opzichte van de 
werkelijkheid. 
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Op dit moment kan geen uitspraak gedaan warden over de grootte van de twee genoemde 
effecten. Scenario Ill zou in de praktijk (bijvoorbeeld in een pilot project) getest moeten warden om 
de effecten te bepalen en wellicht nog andere invloeden te ontdekken. 
Bovengenoemde uitspraken in acht genomen kan voorlopig geconcludeerd warden dat het concept 
van scenario Ill in werkelijkheid besparingen laat zien in de orde grootte van de resultaten uit 
paragraaf 6.6.4 en 6.6.5. 

6. 7 Evaluatie scenario's 

In deze paragraaf warden het gebruikte referentiemodel en de drie besproken scenario's kart 
geevalueerd. 

6.7.1 Evaluatie referentiemodel 
Om bij het uitwerken van de scenario's een betrouwbare vergelijking te kunnen maken is een 
referentiemodel opgesteld. In dit model wordt aan de hand van de voorspellingen uit 1996 berekend 
wat de behoefte van Janssen-Cilag Tilburg zou zijn geweest waarbij uitgegaan is van de huidige 
seriegrootte. De voorraadkosten die met behulp van dit referentiemodel zijn berekend, zijn 58% 
lager dan de werkelijke voorraadkosten. De voornaamste oorzaak voor dit grate verschil is de opzet 
van het planningsproces in Beerse. Omdat de minimale productiebatches erg groat zijn, wordt een 
batch geproduceerd voor meerdere landen tegelijk en warden producten vaak te vroeg aan Tilburg 
geleverd. Het verschil tussen behoefte en werkelijkheid is z6 groat dat dit onderwerp aandacht 
verdient binnen Janssen-Cilag. De verwachting bestaat namelijk dat het planningsproces in Beerse 
geoptimaliseerd kan warden. 

6.7.2 Evaluatie scenario I en II 
In scenario I en II warden de voorspellingen gemaakt met behulp van het exponential smoothing 
model. Scenario I gebruikt hiervoor de afzet van Janssen-Cilag aan de groothandels, scenario II de 
afzet van OPG aan de apotheken. 
De voorspellingen pakken de seriegroottevoorraad aan door het levertijdstip te optimaliseren. De 
exponential smoothing methode realiseert hiermee slechts een kleine verlaging in de 
seriegroottevoorraad: voor scenario I en II kan een besparing op de voorraadkosten van 
respectievelijk 4% en 6% gerealiseerd warden. 
Berekend is dat wanneer de voorspellingen gelijk zouden zijn aan de werkelijke afzet (voorspelfout 
is nul) 4% bespaard kan warden op de voorraadkosten. Dit betekent dat er in verhouding weinig 
ruimte is voor verbetering door betrouwbaardere voorspellingen. 
Opvallend is dat de besparing op de seriegroottevoorraad in scenario I en II even groat of grater is 
dan de maximale besparing bij optimale voorspellingen. Dit betekent dat naast het effect van 
betrouwbaardere voorspellingen een ander effect heeft meegespeeld. Dit effect is het stabiliseren 
van de voorspellingen. Bij gebruik van het exponential smoothing model verdwijnt namelijk het 
nerveuze voorspelgedrag dat momenteel aanwezig is. Bij minder nerveuze voorspellingen zal 
Beerse (onbewust) ook geen veiligheidstijd in gaan bouwen. 
Door de voorspellingen niet meer handmatig uit te voeren maar deze te automatiseren met behulp 
van het exponential smoothing model is er voor de logistiek planner meer tijd voor analyse. 

In de huidige situatie zijn de veiligheidsvoorraden vastgesteld op basis van ervaring. In scenario I 
en II echter zijn de veiligheidsvoorraden afhankelijk gemaakt van de voorspelfout. Zoals hierboven 
vermeld gebruikt scenario I hiervoor de afzet aan de groothandel en scenario II de afzet aan de 
apotheek. Dit heeft een veel grater effect op de verlaging van de voorraden dan de verbeterde 
voorspellingen. Respectievelijk voor scenario I en II wordt zo 17% en 21% bespaard op de 
voorraadkosten zonder de hoge servicegraad aan de groothandel aan te tasten. 
Het feit dat de veiligheidsvoorraden verlaagd kunnen warden betekent dat de huidige 
veiligheidsvoorraden veel te ruim zijn voor de gewenste servicegraad. 

Scenario II laat een iets grotere besparing op de voorraadkosten zien dan scenario I. Het maakt 
blijkbaar niet veel uit of de voorspellingen van Janssen-Cilag gebaseerd warden op de eigen afzet 
aan de groothandel of op de afzet verder in de keten aan de apotheek. Het feit dat keteninformatie 
weinig bijdraagt komt doordat het opslingereffect tussen groothandel en producent niet aangepakt 
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wordt in scenario II. Dit opslingereffect zorgt nu juist voor onzekerheid, een moeilijk voorspelbare 
vraag en de behoette aan (hoge) veiligheidsvoorraden. 
Dit wil zeggen dat keteninformatie een grotere bijdrage kan leveren aan lagere voorraden bij 
Janssen-Cilag als de vraag van OPG minder grillig zou zijn. Deze vraag kan alleen minder grillig 
worden als het bestelsysteem van OPG wordt veranderd. Momenteel kan hier niets over gezegd 
worden aangezien het buiten de scope van dit onderzoek valt. Het is wellicht interessant om verder 
onderzoek te verrichten naar optimalisering van het bestelsysteem van de groothandel vanuit 
kete n perspecti ef. 

De geringe extra besparing van 4% bij gebruik van scenario II ten opzichte van scenario I is 
nauwelijks de extra inspanning waard (in verband met de gegevensuitwisseling met OPG). Een 
belangrijk bijkomend voordeel voor scenario II is dat meer inzicht wordt verkregen in de vraag 
stroomafwaarts in de keten. 

Scenario I en II zijn geen lange termijn ketenoplossingen gezien het feit dat beide scenario's alleen 
de voorraadsituatie voor Janssen-Cilag optimaliseren. In scenario II wordt weliswaar gebruik 
gemaakt van informatie stroomafwaarts uit de keten, de ketenvoorraad wordt hiermee echter niet 
structureel aangepakt. 

6.7.3 Evaluatie scenario Ill 
Scenario Ill heeft het ketendenken als uitgangspunt. Aangetoond is dat wanneer beide schakels de 
servicegraad aan de apotheek als uitgangspunt zouden nemen bij de bepaling van de 
veiligheidsvoorraden, de voorraden bij Janssen-Cilag en OPG sterk zouden kunnen worden 
verlaagd. In scenario Ill zijn de veiligheidsvoorraden bij OPG geminimaliseerd (na minimalisatie bij 
Janssen-Cilag), maar is de bestelgrootte als vast beschouwd. Zoals reeds opgemerkt in paragraaf 
6.7.2 is het interessant om uit te zoeken of parameters van het bestelsysteem van OPG verder 
geoptimaliseerd kunnen worden vanuit een ketenbenadering. 

In de berekening van scenario Ill zijn de veiligheidsvoorraden van Janssen-Cilag negatief 
geworden. Deze kunnen ook niet zomaar ingevoerd warden aangezien Janssen-Cilag met 
meerdere afnemers te maken heeft dan met OPG alleen. Nu is het nemen van negatieve 
veiligheidsvoorraden wel erg extreem en geeft een buitengewoon grote verandering ten opzichte 
van de huidige situatie. Wei kan uit scenario Ill geconcludeerd worden dat de veiligheidsvoorraden 
bij Janssen-Cilag drastisch omlaag kunnen. Tevens is gebleken dat de voorraadsituatie van de 
groothandel verbeterd kan worden door te optimaliseren vanuit ketenperspectief. 

Uit scenario Ill blijkt dat de meeste winst stroomopwaarts (bij de producent) te behalen is. Uit de 
berekeningen volgt dat de voorraadkosten van Janssen-Cilag met ongeveer 37% verlaagd kunnen 
worden, die van OPG met ongeveer 8%. Bij toepassing van het concept van scenario Ill moet 
nagedacht worden over consequenties hiervan. Het verschil in verlaging van de voorraadkosten 
kan verklaard warden aan de hand van de volgende opmerkingen: 
• de aandacht voor voorraadbeheersing is bij farmaceutisch producenten veel lager dan bij de 

groothandel, dit betekent dat hier ook de meeste ruimte tot verlaging is; 
• de voorraad bij de producent is in de keten in verhouding het hoogst; 
• de keten kan veel flexibeler reageren wanneer voorraad om de apotheekvraag op te vangen bij 

de groothandel ligt dan wanneer deze bij de producent ligt. 
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7 Pilot project 

Dit hoofdstuk behandelt het pilot project. Achtereenvolgens warden het doel, de opzet, de 
resultaten en de evaluatie van de pilot beschreven. 

7.1 Doel pilot project 

Een pilot project is opgezet om te toetsen of de voorgestelde veranderingen uit hoofdstuk 6 
praktisch en organisatorisch haalbaar zijn. Daarbij gaat het voornamelijk om onderstaande 
aspecten: 
• flexibiliteit voor verandering bij Janssen-Cilag in Tilburg; 
• de mate van bereidheid tot verandering en medewerking bij de productie van Janssen 

Pharmaceutica in Beerse; 
• de mate van bereidheid tot medewerking en informatie-uitwisseling bij OPG groothandel; 
• de complexiteit van de voorgestelde methode in verband met de toepassing binnen de huidige 

system en; 
• het functioneren van een nieuw voorspelmodel en veiligheidsvoorraden in de praktijk. 
De pilot is uitgevoerd in de periode van april tot en met juni 1997. Gekozen is voor de opzet van 
scenario II (zowel nieuwe voorspellingen als het verlagen van de veiligheidsvoorraden) , aangezien 
alle bovenstaande aspecten betrekkelijk eenvoudig in de korte periode van drie maanden getoetst 
kunnen warden. 

Om diverse redenen kunnen geen verantwoorde conclusies getrokken warden uit kwantitatieve 
resultaten van de pilot. Deze redenen warden hieronder genoemd: 
• bevroren periode; 

bij Janssen-Cilag wordt met een bevroren periode van twee of drie maanden gewerkt waarin de 
productie niet gewijzigd kan warden en de leveringen vaststaan (zie paragraaf 5.1.3). Zodoende 
zijn gewijzigde veiligheidsvoorraden en voorspellingen slechts (of helemaal niet) van invloed op 
de laatste maand van de pilot. Een maand is te kart om van betrouwbare resultaten te kunnen 
spreken; 

• zomerreces; 
de productievestigingen van Janssen-Cilag hebben te maken met een periode van drie weken in 
de zomer waarin niet geproduceerd wordt. Om die reden warden in juni al extra leveringen 
gestuurd om de vraag gedurende het zomerreces te dekken. In de maand voor het reces moet 
veel geproduceerd warden. Dit kan niet altijd op het meest optimale moment en in de meest 
optimale hoeveelheden voor de voorraadsituatie van de verkooporganisatie. 

De kwantitatieve gevolgen voor de voorgestelde scenario's zijn reeds onderzocht aan de hand van 
gegevens uit het verleden en zijn beschreven in hoofdstuk 6. In het pilot project is onderzoek 
gedaan naar kwalitatieve aspecten. 

7.2 Opzet pilot project 

Volgens de microcosmos aanpak zal de pilot uitgevoerd warden met een beperkt aantal producten. 
Aan deze pilot productgroep warden dezelfde criteria gesteld als aan de analysegroep uit paragraaf 
6.1. Zodoende is de pilot productgroep samengesteld uit vijftien van de twintig producten van de 
analysegroep. Vijf producten konden niet opgenomen warden in de pilot productgroep aangezien 
voor deze producten geen levering verwacht kon warden in de pilot periode van drie maanden. 

Het pilot-project is van start gegaan op 31 maart 1997 en heeft tot en met 29 juni 1997 geduurd. Op 
deze manier besloeg de pilot periode precies drie "Janssen-Cilag"-maanden. Concreet zijn de 
volgende stappen gezet: 
• veiligheidsvoorraden; 

voor de vijftien producten van de pilot-groep zijn de veiligheidsvoorraden herberekend (21 % 
lager dan voorheen) en ingevoerd in de systemen van de productievestiging in Beerse. De 
veiligheidsvoorraad is afhankelijk gemaakt van de voorspelfout (zie bijlage 16). Hierbij is 
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gerekend met een servicegraad van 99% (fractie van de vraag die uit voorraad voldaan kan 
warden). Bij Janssen-Cilag warden de veiligheidsvoorraden bepaald in hele weken vraag zodat 
in de nieuwe methode afgerond moest warden op hele weken vraag. Steeds is naar boven 
afgerond zodat bijvoorbeeld zeven dagen vraag tien dagen (= twee weken) veiligheidsvoorraad 
wordt. Op deze manier zijn de nieuw berekende veiligheidsvoorraden in verhouding aan de hoge 
kant. In werkelijkheid zouden deze dan oak verder omlaag kunnen. Bijlage 23 geeft een 
overzicht van de nieuwe veiligheidsvoorraden voor de producten van de pilot groep; 

• voorspellingen; 
voor de pilot-productgroep zijn voorspellingen gemaakt op basis van de afzetgegevens van OPG 
met behulp van een exponential smoothing model (zie bijlage 9). De voorspellingen warden 
maandelijks doorgestuurd naar Beerse. De nieuw gemaakte voorspellingen zijn steeds met de 
logistiek medewerker doorgenomen en eventueel gecorrigeerd voor verkoopacties of andere 
invloeden. 

De pilot heeft voor de diverse betrokken partijen onderstaande veranderingen ten opzichte van de 
huidige werkwijze teweeg gebracht. 
Janssen Pharmaceutica Beerse: 
• veranderen veiligheidsvoorraden van pilot productgroep in systemen (eenmalig) . 
Janssen-Cilag Tilburg: 
• voorspellingen maken voor pilot productgroep op basis van afzetgegevens van OPG (wekelijks); 
• doorsturen van ander voorspellingen naar Beerse (maandelijks); 
• extra voorspelling doorsturen naar Beerse (incidenteel), indien: 

⇒ de nieuw berekende voorspelling sterk gewijzigd is ten opzichte van de laatst 
doorgestuurde voorspelling; 

⇒ verkoopacties of andere invloeden de laatst doorgestuurde voorspellingen sterk doen 
wijzigen. 

OPG Groothandel: 
• doorsturen afzetgegevens aan Janssen-Cilag (wekelijks) . 

7.3 Resultaten pilot project 

Deze paragraaf behandelt de resultaten van de pilot aan de hand van de gestelde doelen in 
paragraaf 7.1. De relevantie van kwantitatieve resultaten wordt kart besproken in paragraaf 7.3.5. 

7.3.1 Janssen-Cilag Tilburg 
Vanuit Janssen-Cilag is geen enkele weerstand tegen verandering opgetreden. Zowel de invoering 
van nieuwe veiligheidsvoorraden als een andere manier van voorspellen was geen enkel probleem. 
De voorspellingen zijn maandelijks doorgenomen met de logistiek medewerker en eventueel 
aangepast voor verkoopacties of andere invloeden. Parallel aan de nieuwe exponential smoothing 
voorspellingen zijn gedurende de pilot voorspellingen gemaakt op de huidige manier. Deze 
handmatige voorspellingen van de logistiek medewerker weken weinig af van de voorspellingen van 
scenario 11. 
Twee van de vijftien producten van de pilot productgroep zijn buiten voorraad geraakt. Eenmaal 
waren productieproblemen de oorzaak van een te late levering. De tweede was een 
seizoensproduct waarvoor plotseling een onverwacht hoge vraag ontstond. Half juni was al 150% 
van de gemiddelde maandvraag in juni voor dat product verkocht. In dit geval is de voorspelling 
tussentijds (dus binnen een maand) aangepast en is eerder geleverd dan gepland stand. In beide 
gevallen was de nieuwe voorspelmethode niet de oorzaak van de buitenvoorraad situatie. 
Gebleken is dat een buitenvoorraad situatie paniek veroorzaakt bij productmanagers van Janssen
Cilag. Ondanks de uitleg van de logistiek medewerker dat dit niet nodig is aangezien de apotheek 
nag wel kan leveren, bestaat nag steeds onbegrip bij productmanagers voor een dergelijke situatie. 
Zij zouden het liefst extreem hoge voorraden aanhouden om ten alle tijden een buitenvoorraad 
situatie te voorkomen. 

7.3.2 Janssen Pharmaceutica Beerse 
Het was geen enkel probleem om de veiligheidsvoorraden van een aantal producten van de pilot 
productgroep te verlagen. Na uitleg van de opzet van het pilot project zijn de veiligheidsvoorraden 
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aangepast in de systemen. Tevens is vanuit Beerse belangstelling getoond voor de resultaten van 
de pilot en het onderzoek. 

7.3.3 OPG groothandel 
Gedurende de pilot periode heeft OPG de groothandelsafzet van alle Janssen-Cilag producten 
doorgegeven 1• De gegevens zijn wekelijks opgevraagd bij gegevensbeheer van OPG en op floppy
disc aan Janssen-Cilag gestuurd. De medewerking van OPG is prima verlopen. 

7.3.4 Toepassing binnen de huidige systemen 
De complexiteit van de voorgestelde methode verschilt per schakel. Hieronder wordt de 
mogelijkheid tot toepassing van scenario II binnen de huidige systemen van de drie betrokken 
schakels apart besproken. 

Janssen Pharmaceutica Beerse 
Een verlaging van de veiligheidsvoorraden is eenvoudig te realiseren. Dit vergt slechts een 
eenmalige aanpassing van de hoogte van de veiligheidsvoorraad in de systemen van Janssen 
Pharmaceutica in Beerse. 

OPG Groothandel 
Binnen OPG is in de pilot de afzetinformatie van Janssen-Cilag steeds opgevraagd. Wanneer de 
informatie-uitwisseling voort duurt is het verstandig om het systeem van OPG zo aan te passen dat 
deze informatie automatisch in een bestand weggeschreven wordt. 
Gedurende het pilot project is de afzetinformatie van OPG wekelijks per file naar Janssen-Cilag 
gestuurd. Deze informatie kan prima op dezelfde manier uitgewisseld worden of wellicht iets 
efficienter via e-mail. 

Janssen-Cilag Ti/burg 
Voorspellingen worden in scenario II gemaakt met behulp van het exponential smoothing model. 
Binnen het SAP-systeem dat door Janssen-Cilag gebruikt wordt, bestaat een module voor dit 
voorspelmodel. Wanneer de parameter a van het exponential smoothing model bepaald is, kan op 
betrekkelijk eenvoudige wijze gebruik gemaakt worden van dit model. 

7.3.5 Kwantitatieve resultaten 
De planning die aan het begin van de pilot in Beerse is gemaakt, is vergeleken met de 
werkelijkheid. Er is slechts een verschil opgetreden tussen deze planning en realisatie in de laatste 
maand van de pilot. Leveringen in de eerste twee of drie maanden stonden namelijk reeds vast in 
verband met de bevroren periode. Voor de vijftien producten van de pilot productgroep zijn de 
voorraadkosten in de pilot periode 27% hoger dan ze volgens de in april geplande leveringen 
zouden zijn geweest. Hieronder worden diverse factoren genoemd die het verschil veroorzaakt 
hebben. Bijlage 24 geeft dit in een overzicht weer. 

Factoren die voor een verhoging van de voorraadkosten hebben geleid: 
• eerder of extra leveren in verband met zomerreces (zie bijlage 25), dit heeft bij alle producten de 

meeste invloed gehad op de voorraadkosten; 
• eerder leveren in verband met onverwacht stijgende vraag, dit is gebeurd bij twee producten; 
• meer leveren dan bestelhoeveelheid (zie bijlage 25), dit komt vaak voor maar heeft weinig 

impact op de voorraadkosten; 
• combineren van leveringen (zie bijlage 25), dit is eenmaal voorgekomen. 

Factoren die voor een verlaging van de voorraadkosten hebben geleid: 
• productieproblemen waardoor later geleverd is (dit be"fnvloedt de servicegraad negatief), dit is 

het geval geweest bij Mn product; 
• latere levering door verlaging veiligheidsvoorraad (zie bijlage 25), dit is een aantal maal 

voorgekomen (maar wordt meestal overschaduwd door het effect van het zomerreces); 
• minder leveren dan bestelhoeveelheid, dit gebeurt regelmatig maar is van weinig invloed op de 

voorraadkosten; 

1 
Tijdens het SLIM-project is overeengekomen dat OPG afzetinformatie op apotheekniveau voor de VNA apotheken aan Janssen-Cilag stuurt 

voor marketing doeleinden. Aangezien deze informatie geen waarde heefl voor logistiek doelen word! er in dit onderzoek niet mee gewerkt. 
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• splitsen van leveringen waardoor de helft later wordt geleverd, dit is eenmaal voorgekomen. 

De belangrijkste oorzaak voor het verschil van 27% in voorraadkosten is het feit dat in de planning 
die aan het begin van de pilot periode in Beerse is gemaakt, geen rekening gehouden is met extra 
leveringen in verband met het zomerreces. Pas in latere planningen zijn deze leveringen 
opgenomen. Daarbij komt dat gezien de hoeveelheid producten die in de maand juni geproduceerd 
moeten worden, het levermoment in die maand niet altijd samenvalt met het bereiken van het 
veiligheidsvoorraadniveau. 

7.4 Evaluatie pilot project 

Gedurende de pilot-studie is gebleken dat zowel de samenwerking van Janssen-Cilag met OPG als 
die met Janssen Pharmaceutica in Beerse goed verloopt. De bereidheid tot verandering is 
aanwezig in de drie betrokken schakels. Geconcludeerd kan worden dat de nieuwe werkwijze 
volgens scenario II in de keten organisatorisch haalbaar is. 

In de pilot periode bleek dat de nieuwe voorspellingen niet sterk afweken van de huidige 
handmatige voorspellingen. Het is duidelijk dat deze exponential smoothing voorspelmethode werkt 
in de praktijk. Ook de nieuwe lagere veiligheidsvoorraden blijken goed te functioneren. Wei is de 
pilot periode te kort geweest om relevante kwantitatieve resultaten te genereren. Hiervoor wordt 
dan ook verwezen naar de theoretische studie in hoofdstuk 6. 

Aan de hand van ervaringen uit de pilot kan geconcludeerd worden dat de productmanagers weinig 
aandacht hebben voor optimaal voorraadbeheer. Dit hangt samen met het feit dat zij niet (mede-) 
verantwoordelijk zijn voor de voorspellingen en/of de voorraadhoogte van de producten. 

Scenario II kan op korte termijn in de praktijk ingevoerd worden (zie hoofdstuk 8) . Wei dient 
opgemerkt te worden dat sluitende afspraken gemaakt moeten worden tussen Janssen-Cilag en 
OPG over eventuele verdere informatie-uitwisseling in verband met consequenties hiervan. Met de 
geslaagde pilot is al een eerste stap in de richting van implementatie gezet. Hierover wordt 
uitvoeriger gesproken in hoofdstuk 8. 

Het gemiddeld voorraadniveau in de eerste zeven maanden van 1997 is 16% gedaald ten opzichte 
van het niveau in 1996. Figuur 7.1 geeft dit grafisch weer. 
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Het pilot project kan niet de directe oorzaak zijn van deze voorraadverlaging omdat de pilot voor 
slechts twintig producten is uitgevoerd. De reden voor de voorraadverlaging in 1997 ten opzichte 
voorgaande jaren is een indirecte: door de aandacht voor voorraadbeheersing die er gedurende het 
SLIM-project is geweest en de bewustwording voor het belang hiervan zijn de voorraden reeds 
gedaald. Aangezien logistiek bewustzijn een kritische succesfactor is voor het slagen van logistieke 
verbeteringen is dit een belangrijk resultaat van het SLIM-project. 
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8 Roll-out scenario's 

In dit hoofdstuk wordt de roll-out beschreven voor de drie scenario's uit hoofdstuk 6. Dit is gedaan 
aan de hand van een model van Verstegen [Verstegen, 1989]. Deze aanpak om op planmatige wijze 
tot een verbetering van de logistieke prestatie te komen, wordt beschreven in paragraaf 8.1. Scenario 
I en II zijn direct vergelijkbaar met de huidige situatie en kunnen op korte termijn ge"implementeerd 
worden bij Janssen-Cilag. Scenario Ill daarentegen heeft het ketendenken als uitgangspunt en 
heeft dan ook vergaande gevolgen voor de diverse partijen in de keten. Het derde scenario is dan 
ook meer een algemeen concept dan een nieuwe werkwijze voor Janssen-Cilag. Voor scenario Ill 
is dan ook geen uitgebreide roll-out beschreven, maar zijn meer algemene aanbevelingen gedaan 
voor de optimalisering van de farmaceutische keten. 

8.1 Model 

In het model van Verstegen komen drie vragen aan de orde: waarom logistieke verbeteringen, 
welke verbeteringen (zie paragraaf 4.1 .2) en volgens welke werkwijze kunnen deze verbeteringen 
ontwikkeld worden. Deze laatste vraag beantwoordt Verstegen in de vorm van een min of meer 
gestandaardiseerde aanpak. In het SLIM-project echter is gebruik gemaakt van de methodologie 
zeals beschreven in paragraaf 4.3. 

Redenen voor verbeteringen van de logistieke prestatie kunnen met behulp van onderstaande 
punten samengevat worden: 
• het veiligstellen van een integrale benadering: 

in dit project betekent integraal dat mogelijke verbeteringsalternatieven over de keten heen 
warden beoordeeld; 

• het bieden van een raamwerk voor qecoordineerd actieplan ; 
op grand van de logistieke verbeteringen kan een projectplan opgesteld warden waarbij 
structurele verbeteringen in de logistieke prestatie warden gerealiseerd; 

• het creeren van logistiek bewustzijn in het bedrijf; 
binnen Janssen-Cilag liggen de accenten voornamelijk op marketing en klinisch onderzoek, 
zodat tot voor kart weinig aandacht voor logistieke vraagstukken bestond (zie paragraaf 4.1 .1 ). 
Bovendien is logistiek bewustzijn een kritische succesfactor voor het slagen van logistieke 
verbeteringen. 

In het model van Verstegen wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds logistieke doelstellingen 
en anderzijds aandachtsgebieden waarbinnen logistieke verbeteringen mogelijk zijn. De structuur 
wordt weergegeven in figuur 8.1. 

,___ ____ E_XT_E_R_N_E_o_o_E_L_sT_E_LL_1N_G_E_N ____ _.I .... I ____ 1N_TE_R_N_E_o_o_E_L_sT_E_LL_1N_G_E_N ____ __, 

-'Hoge 
• service rodd 

technische 
infrostructuur 

flexib iliteit 

Figuur 8.1 Structuur logistiek concept 

~d'Yll'llll&itllo~I.........,..~ 

woorom 
LOGISTIEK 

h 

, loge ~ · 
voorroden 

orgonisotie 

AANDACHTSGEBIEDEN 

hoge copociteits 
benuttin 

37 



Hoofdstuk 8 Roll-out scenario's 
♦ JANSSEN-CILAG BV 

Logistieke doelstellingen kunnen opgesplitst warden in: 
• externe doelstellingen; 

deze zijn erop gericht om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de logistieke eisen die door 
de markt warden gesteld. In dit onderzoek is een hoge servicegraad in de keten het 
uitgangspunt geweest; 

• interne doelstellingen; 
deze zijn gericht op het realiseren van de externe doelstellingen tegen zo laag mogelijke kosten. 
De belangrijkste logistieke variabele in dit onderzoek is de voorraadhoogte bij de 
verkooporganisatie van Janssen-Cilag. 

Het vinden van een evenwicht tussen de realisatie van de externe en interne doelstellingen is een 
belangrijk onderdeel bij het verbeteren van de logistieke prestatie. 

Het model bevat vier gebieden waarop logistieke verbeteringen kunnen warden gerealiseerd: 
• technische infrastructuur; 
• besturing primaire bedrijfsprocessen; 
• organisatie; 
• informatie. 
Gezien de opzet van het SLIM-project (zie hoofdstuk 1 en paragraaf 2.1) richt dit onderzoek zich 
voornamelijk op het realiseren van logistieke verbeteringen op het gebied van besturing en 
informatievoorziening. 

8.2 Roll-out scenario I en II 

Scenario I en II hebben hetzelfde doel: het minimaliseren van de voorraadkosten bij Janssen-Cilag 
met behoud van een hoge servicegraad richting de groothandels. In de scenario's wordt echter 
gebruik gemaakt van verschillende benaderingen. Scenario I neemt de groothandelsvraag als 
uitgangspunt, scenario II gaat uit van de apotheekvraag (zie hoofdstuk 6). In figuur 8.2 warden de 
voor- en nadelen voor Janssen-Cilag van de beide scenario's vergeleken. 

I ., 

' . . 

SCENA,0011 

VOORDELEN NADELEN VOORDELEN NADELEN 

- verlaging van gemiddeld - lagere voarraadbesparing - verlaging van gemiddeld - extra kosten in verband met 
voorraadniveau don scenario II (17% t .o .v. voorraadniveau de uitwisseling van afzet-

- hoge servicegraad 21%) - hoge servicegraad informatie van OPG 
- geen extra kosten - weinig inzicht in vraag - hogere voorraadbesparing - minder snel implementeer-
- efficii'lntere besturing don stroomafwaarts in de keten don scenario I (21% t.o.v. boar don scenario II (nog 
in huidige situatie - geen lange termijn 17%) steeds op korte termijn) 

- op ko rte termijn implemen- ketenoplossing - meer inzicht in vraag stroom- - a fhankelijk van OPG voor 
teerbaar afwaarts in de keten wot betreff afzetinformcrlie 

- benodigde informatie voor - efficii'lntere besturing don van de groothandel 
handen b ij Janssen-Cilag in huid ige situatie - geen lange termijn 

ketenoplossing 

Figuur 8.2 Vergelijking scenario I en II uit het oogpunt van Janssen-Cilag 

Scenario II brengt extra kosten met zich mee in verband met de uitwisseling van afzetinformatie van 
OPG. Het gaat hierbij om: 
• kosten voor het uitwisselen van deze informatie; 

binnen OPG zal de afzetinformatie van Janssen-Cilag automatisch aangemaakt moeten warden. 
Wanneer dit per floppy-disc of e-mail gebeurt zijn deze kosten gering. Als een dergelijk scenario in 
de toekomst in de gehele sector toegepast zou warden dan is het wellicht het meest efficient om 
deze informatie via de reeds bestaande EDI verbindingen uit te wisselen. Het ontwikkelen van een 
electronisch bericht brengt wel meer kosten met zich mee; 
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• kosten voor het verkriiqen van deze informatie; 
dit is alleen het geval als een kostenverlaging bij Janssen-Cilag het uitgangspunt is. lndien een 
verlaging van de ketenkosten het doel zou zijn , dan spelen kosten die een dergelijke informatie
uitwisseling met zich meebrengen geen rol. Voor de keten als geheel verandert namelijk niets als 
een transactie binnen de keten plaatsvindt. 

Om een goede afweging te kunnen maken tussen scenario I en II moet er meer inzicht in 
bovenstaande kosten komen. Op dit moment kan hierover geen uitspraak gedaan warden. 
Seide methoden zijn geen lange termijn ketenoplossingen aangezien in beide gevallen lokaal 
geoptimaliseerd wordt voor Janssen-Cilag (zie paragraaf 6.7) . 

Voor beide scenario's is een roll-out plan opgesteld aan de hand van het model van Verstegen. In 
paragraaf 8.2.1 en 8.2.2 wordt dit plan respectievelijk voor scenario I en II beschreven. 

8.2.1 Roll-out scenario I Ander voorspelmodel en veiligheidsvoorraad 
In het logistiek model zoals hierboven beschreven werden infrastructuur, beheersing, organisatie en 
informatie genoemd als gebieden waarop verbeteringen gerealiseerd kunnen warden. Aan de hand 
van deze gebieden wordt scenario I hieronder besproken. 

lnfrastructuur 
De fysieke inrichting van de keten verandert niet bij invoering van scenario I. 

Besturing 
De wijze waarop de voorraden binnen Janssen-Cilag aangestuurd warden verandert ten opzichte 
van de huidige situatie. Bij gebruik van scenario I warden voorspellingen gemaakt met behulp van 
een exponential smoothing model aan de hand van de afzetgegevens van Janssen-Cilag. 
Momenteel gebeurt dit met de hand, zodat scenario I een vereenvoudiging is ten opzichte van de 
huidige situatie. De veiligheidsvoorraad wordt afhankelijk gemaakt van de voorspelfout en zal 
jaarlijks opnieuw berekend moeten warden. 

Organisatie 
Binnen scenario I vinden geen veranderingen plaats in de bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
ten aanzien van de goederenstroom. 

lnformatie 
Voor het exponential smoothing model zijn afzetgegevens van Janssen-Cilag op weekniveau nodig. 
Bij het opstarten van scenario I zijn voorspellingen en afzetgegevens per product uit het vorige jaar 
nodig. 

Aan de hand van bovenstaande verbeteringsgebieden en aan de hand van de uitwerking van 
scenario I in hoofdstuk 6 is een actieplan opgezet voor Janssen-Cilag met behulp waarvan scenario 
I ge"implementeerd kan warden. Figuur 8.3 geeft dit weer. 

::====AC=T=IE====~I :=I ====W=l=E====~I ;::I ====IN=F=O=R=M=AT=IE==~ 
initia liseren exponentia l smoothing extern / lagistiek medewerker 
en parameters bepalen Janssen-Cilag 

exponentia l smoothing model SAP deskundige 
toepassen in huidige SAP-systeem 

voorspell lngen slmuleren ofgelopen extern / logistlek medewerker 
jaar Janssen-Ci lag 

veil igheidsvoorraden herberekenen extern / lagistiek medewerker 
afhankeli)k van vooffipelfout Janssen-Cilag 

nieuwe vell lgheldsvoarraden lagistiek p lanner Janssen 
invoeren Pharmaceutica Bearse 

Figuur 8.3 Actieplan voor implementatie scenario I 

~ c:ro. ... i.a,.;-..,a and ~ ~ 

l maand atzetgegevens van 
Jonssen-Cilag op weekniveau 

initialisatie exponential smoothing 
en parameters 

l Joor afzetgegevens van 
Janssen-Cilag op weekniveau 

l jaar gesimuleerde voorspellingen 

nieuw berekende veiligheids
voorraden 
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De implementatie kan op zeer korte termijn gerealiseerd warden. Voor scenario I is alle benodigde 
informatie voorhanden en zijn geen extra investeringen nodig, zodat deze nieuwe werkwijze sowieso 
aanbevolen wordt boven de huidige situatie waarin de voorspellingen met de hand gemaakt warden. 
De verwachte besparing ten opzichte van het referentiemodel is 17% op de voorraadkosten. In dit 
verslag wordt uitgegaan van circa 1.000.0000 gulden aan voorraadkosten bij berekening op basis 
van GIP voor alle Janssen Pharmaceutica producten. Scenario I levert dan een jaarlijkse besparing 
van ongeveer 170.000 gulden op. Zoals beschreven in paragraaf 6.3 zal het effect in werkelijkheid 
kleiner zijn aangezien de veiligheidsvoorraad in het referentiemodel in verhouding hoger is dan in 
werkelijkheid. Daartegenover staat dat de werkelijkheid minder star is dan een model wat tot gevolg 
kan hebben dat in werkelijkheid meer besparingen gerealiseerd warden dan in het model berekend 
is. 

8.2.2 Roll-out scenario II Ander voorspelmodel en veiligheidsvoorraad 
op basis van afzet OPG 

Ook voor scenario II zullen de vier gebieden waarop verbeteringen kunnen warden gerealiseerd, 
besproken warden. 

lnfrastructuur 
De fysieke inrichting van de keten verandert niet bij invoering van scenario II. 

Besturing 
Scenario II bestuurt de voorraden binnen Janssen-Cilag op een andere manier dan in de huidige 
situatie. Om te voorspellen wordt het exponential smoothing model gebruikt aan de hand van de 
afzetgegevens van OPG. De veiligheidsvoorraad wordt afhankelijk gemaakt van de voorspelfout en 
zal jaarlijks herberekend moeten warden. 

Organisatie 
Binnen scenario II vinden geen veranderingen plaats in de bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden ten aanzien van de goederenstroom. 

lnformatie 
De grootste verandering voor wat betreft de informatievoorziening in scenario II is dat wekelijks 
afzetinformatie van OPG moet warden verkregen voor het exponential smoothing voorspelmodel. 
Zoals beschreven in hoofdstuk 7 zullen de systemen hiervoor aangepast moeten warden. 
Voor het opstarten van scenario II zijn voorspellingen en afzetgegevens van Janssen-Cilag per 
product uit het vorige jaar nodig. Aangezien tot op heden geen voorspellingen gemaakt zijn aan de 
hand van OPG afzetgegevens, zullen deze eenmaal gesimuleerd moeten warden. 

In figuur 8.4 wordt een actieplan weergegeven dat opgesteld is aan de hand van de uitwerking van 
scenario II in hoofdstuk 6 en bovenstaande verbeteringsgebieden. 

l~==A=CT=IE=====:I ::=I ===W=IE===~I ::=I ===IN=FO=R=M=ATI=E==~I 
efflcltmte gegevensuitwisseling tot 
stand brengen tussen OPG en 
Jonssen-Cllag (bijvoarbeeld EDI) 

initialiseren exponentia l smoothing 
en parameters bepolen 

exponential smoothing model 
toepossen In huldige SAP-systeem 

voorspelllngen slmuleren ofgelopen 
;oar 

velligheldsvoorroden herberekenen 
afhonkelijk van voorspetfout 

nieuwe vemgneidsvoorraden 
invoeren 

informotle-tecnnologie deskund lge weekotzetgegevens van OPG voor 
doto-onolyse OPG en Jonssen-Cilog de Jonssen-Cilag producten 

extern / logistiek medewerker 1 moond atzetgegevens van OPG 
Jonssen-Citog op weekniveou 

SAP deskundlge lnltiolisotie exponential smoothing 
en parameters 

extern / loglstlek medewerker 1 joar ofzetgegevens van OPG 
Janssen-Cilog op weekniveou 

extern / logistiek medewerker 1 ;oar gesimuleerde voorspellingen 
Jonssen-Cilog 

logistiek planner Janssen nieuw berekende velligheids· 
Phormaceutica Bearse voorroden 

Figuur 8.4 Actieplan voor implementatie scenario II 
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lmplementatie van scenario II vereist waarschijnlijk iets meer tijd dan nodig is voor scenario I. 
Scenario II vergt een extra inspanning doordat de informatie-uitwisseling van afzetgegevens tot 
stand moet komen tussen Janssen-Cilag en OPG. De verwachte besparing ten opzichte van het 
referentiemodel is 21 % op de voorraadkosten. Dit zou voor alle Janssen Pharmaceutica producten 
neerkomen op een jaarlijkse besparing van ongeveer 210.000 gulden. Wederom zal het effect in 
werkelijkheid kleiner zijn aangezien de veiligheidsvoorraad in het referentiemodel in verhouding 
hoger is dan in werkelijkheid (zie paragraaf 6.3) . Daartegenover staat weer dat de werkelijkheid 
minder star is dan een model wat tot gevolg kan hebben dat in werkelijkheid meer besparingen 
gerealiseerd warden dan in het model berekend is. 

Een afweging dient gemaakt te warden tussen de extra besparing van 4% op de voorraadkosten bij 
scenario II ten opzicht van scenario I en de extra inspanning die hiervoor is vereist. Wei moet hierbij 
rekening gehouden warden met het feit dat scenario II het indirecte voordeel heeft dat meer inzicht 
wordt verkregen in de vraag stroomafwaarts in de keten. 

8.3 Optimalisering farmaceutische keten 

In tegenstelling tot scenario I en II is scenario Ill een meer algemeen concept voor optimalisering in 
de farmaceutische keten. De berekeningen uit paragraaf 6.6 dienen slechts ter illustratie voor 
aanbevelingen over verbetering van de logistieke keten. 

De belangrijkste boodschap uit de berekeningen van scenario Ill is de volgende. Bij producent en 
groothandel kunnen voorraden sterk warden verlaagd wanneer beide schakels de servicegraad aan 
de apotheek als uitgangspunt nemen bij de bepaling van de veiligheidsvoorraden. 

Aan de hand van het model van Verstegen warden hieronder vier gebieden besproken welke 
verbeteringen gerealiseerd kunnen warden bij optimalisering van de farmaceutische keten op basis 
van scenario Ill (zie ook paragraaf 6.6.6). 

lnfrastructuur 
De fysieke inrichting van de keten hoeft niet te veranderen. 

Besturing 
De besturing bij de producent zal moeten veranderen aangezien het uitgangspunt voor de besturing 
wijzigt. In plaats van de servicegraad aan de groothandel is de servicegraad aan de apotheek het 
uitgangspunt voor de producent. Op basis hiervan warden dan ook de veiligheidsvoorraden 
ingesteld en kunnen zo sterk warden verlaagd. Dit heeft tot gevolg dat de servicegraad van de 
producent aan de groothandel daalt. 
De groothandel moet de besturing zo optimaal mogelijk instellen met als restrictie een bepaalde 
minimale servicegraad aan de apotheek. Hierbij moet de groothandel zich niet in gaan dekken met 
extra veiligheidsvoorraad tegen de lagere servicegraad van de producent. Dit zou het effect van de 
besparing namelijk deels teniet doen. 
In scenario Ill is slechts de hoogte van de veiligheidsvoorraad bij de groothandel geoptimaliseerd. 
Wellicht kunnen verdere studies uitwijzen dat de instelling van de parameters van het 
voorraadaanvulsysteem verder geoptimaliseerd kunnen warden . 

Organisatie 
Een sterk verlaagde servicegraad van de producent aan de groothandel is psychologisch moeilijk 
aanvaardbaar voor zowel de producent als de groothandel. Het zal nu namelijk regelmatig 
voorkomen dat een back-order ontstaat voor een product. In beide schakels moet nu geen paniek 
ontstaan, maar moet het vertrouwen heersen dat de markt (hier de apotheek) niet buiten voorraad 
raakt en dat de nalevering op tijd zal komen. Voor het slagen van een concept als scenario Ill zal de 
organisatie dit vertrouwen moeten hebben. 
Veel producten hebben een negatieve veiligheidsvoorraad bij de producent in de optimale situatie 
van scenario Ill. Ook dit is moeilijk aanvaardbaar, vooral voor bijvoorbeeld de productmanagers. 
Een veiligheidsvoorraad van nul of lager betekent een ommekeer in het denken. Het is erg 
belangrijk om alle betrokkenen in een bedrijf te overtuigen van het feit dat de servicegraad aan de 
groothandel ondergeschikt is aan de servicegraad richting de apotheek. 
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Het is erg belangrijk dat de groothandel en de producent vertrouwen hebben in elkaars werkwijze. 
Een dergelijk concept als scenario Ill kan dus alleen tot stand komen bij bedrijven waartussen 
vergaande samenwerking plaatsvindt. 

lnformatie 
Voor het uitvoeren van scenario Ill is in pnnc1pe geen gegevensuitwisseling nodig tussen de 
producent en de groothandel. Echter, om meer vertrouwen te creeren is het verstandig om 
bijvoorbeeld wekelijks voorraad- en afzetgegevens uit te wisselen. Op deze manier is dan in beide 
schakels inzicht in de situatie van de andere schakel zodat onzekerheid over leveringen 
weggenomen wordt. 
Voor het opstarten van dit scenario is inzicht nodig in het planningssysteem van de producent en 
het voorraadaanvulsysteem van de groothandel. Gegevens over weekafzetten , voorraadhoogten en 
parameters van het gebruikte plannings- of voorraadaanvulsysteem zullen in een spreadsheet 
gezet moeten warden om de veiligheidsvoorraden vanuit ketenperspectief te bepalen. Het is 
voldoende om deze gegevens bijvoorbeeld jaarlijks bij elkaar te brengen om hiermee de optimale 
veiligheidsvoorraden te bepalen. 
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9 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden eerst conclusies getrokken en vervolgens aanbevelingen gedaan voor 
voorraadverlaging bij een farmaceutisch producent vanuit ketenperspectief. Tot slot worden een 
aantal punten voor verder onderzoek aangegeven. 

9.1 Conclusies 

Door gebruik te maken van informatie uit de keten is het mogelijk de voorraden bij Janssen-Cilag te 
verlagen. Drie manieren om dit te realiseren zijn onderzocht. 

9.1.1 Voorraadverlaging door be"invloeding levertijdstip via voorspellingen 
Gebruik van het exponential smoothing voorspelmodel in plaats van de huidige handmatige 
voorspellingen heeft een geringe invloed op de voorraden. Dit is onderzocht aan de hand van twee 
scenario's. Wanneer bij het voorspellen de afzet van Janssen-Cilag aan de groothandels het 
uitgangspunt is (scenario I), kunnen de voorraadkosten met 4% worden verlaagd. lndien de afzet 
van OPG aan de apotheken wordt gebruikt (scenario II), is de besparing 6%. 

Bevindingen bij gebruik van het exponential smoothing model in scenario I en II: 
• het nerveuze voorspelgedrag uit de huidige situatie wordt voorkomen, dit heeft indirect een 

verlagend effect op de voorraden; 
• werk wordt bespaard omdat de voorspellingen niet meer handmatig worden uitgevoerd, 

zodoende is er meer tijd voor analyse van voorspellingen en voorraadbeheer; 
• gebleken is dat het weinig effect heeft om de voorspellingen nog betrouwbaarder te maken. 

9.1.2 Voorraadverlaging door verlagen veiligheidsvoorraden 
Wanneer naast het gebruik van het exponential smoothing model de veiligheidsvoorraden 
afhankelijk gemaakt worden van de voorspelfout, kan een veel grotere reductie in voorraad 
gerealiseerd worden. Op deze manier kunnen de voorraadkosten voor scenario I en II 
respectievelijk met 17% en 21 % worden verlaagd bij gelijkblijvende servicegraad. 

Bevindingen bij het verlagen van de veiligheidsvoorraden in scenario I en II: 
• de huidige veiligheidsvoorraden, die op basis van ervaring zijn vastgesteld, zijn veel te hoog voor 

de gewenste servicegraad; 
• het feit dat het gebruik van keteninformatie slechts 4% meer besparingen oplevert dan scenario 

I, komt doordat het opslingereffect tussen groothandel en producent niet aangepakt wordt in 
scenario II; 

• in een pilot project voor scenario II is naar voren gekomen dat de nieuwe voorspelmethode en 
de verlaagde veiligheidsvoorraden in de praktijk organisatorisch haalbaar zijn; 

• scenario I kan op zeer korte termijn ge'fmplementeerd worden; 
• implementatie van scenario II zal iets meer tijd vergen vanwege de extra inspanning die vereist 

is om gegevens uit te wisselen van OPG naar Janssen-Cilag. 

9.1.3 Voorraadverlaging door servicegraad van OPG als uitgangspunt te nemen 
In een derde scenario is de som van de voorraden van Janssen-Cilag en OPG verlaagd door in 
beide schakels de servicegraad aan de apotheek als uitgangspunt nemen bij de bepaling van de 
veiligheidsvoorraden. In de keten Janssen-Cilag - OPG - apotheken kan zo een integrale besparing 
van ongeveer 30% op de voorraadkosten worden gerealiseerd. 

Bevindingen bij scenario Ill: 
• dit scenario is niet direct implementeerbaar maar geeft een meer ketengerichte denkwijze aan 

voor voorraadoptimalisering; 
• het voorgestelde ketendenken vraagt om een andere houding ten aanzien van: 

- veiligheidsvoorraden bij Janssen-Cilag (deze wordt nul of zelfs negatief); 
- de definitie van servicegraad (servicegraad aan de apotheek blijft hoog, de 
servicegraad aan de groothandel echter daalt van 100% naar 87%); 
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• een dergelijk concept kan alleen doorgevoerd warden bij bedrijven waartussen vergaande 
samenwerking bestaat; 

• de meeste winst is stroomopwaarts te behalen (de voorraadkosten van Janssen-Cilag kunnen 
met ongeveer 37% verlaagd warden , die van OPG met ongeveer 8%). 

9.1.4 Algemene bevindingen 
Hieronder volgen enkele algemene bevindingen die gedurende het onderzoek naar boven zijn 
gekomen. 
• Het gemiddeld voorraadniveau is gedaald van gemiddeld 2,5 maand vraag in 1996 naar 

gemiddeld twee maanden in 1997. De oorzaak is het indirecte effect van meer aandacht voor, 
en de bewustwording van het belang van voorraadbeheersing gedurende het SLIM-project. 

• Bij de productmanagers van Janssen-Cilag is de aandacht en het begrip voor voorspellingen en 
optimaal voorraadbeheer gering omdat zij hier niet (mede) verantwoordelijk voor zijn. Omdat de 
productmanagers inzicht hebben in de apotheekvraag zouden ze meer betrokken moeten 
warden bij het voorspelproces en het voorraadbeheer. 

• Gedurende het SLIM-project is OPG gestart met het verstrekken van afzetgegevens van de 
Janssen-Cilag producten op apotheekniveau voor alle VNA apotheken aan Janssen-Cilag. 
Omdat deze informatie geen logistieke waarde heeft, is er verder niet mee gewerkt in dit 
onderzoek. Het feit dat een dergelijke informatie-uitwissel ing tot stand gekomen is, geeft aan dat 
het project heeft bijgedragen aan een verbeterde relatie in de keten. 

9.2 Aanbevelingen 

Scenario I is sterk aan te bevelen boven de huidige werkwijze waarin de voorspellingen met de hand 
gemaakt warden. Een voorraadverlaging bij Janssen-Cilag van ongeveer 17% is op deze manier 
zeer snel en eenvoudig te bereiken. 

De geringe extra besparing van 4% bij gebruik van scenario II ten opzichte van scenario I is 
nauwelijks de extra inspanning waard. Een belangrijk bijkomend voordeel van scenario II is dat 
meer inzicht wordt verkregen in de vraag stroomafwaarts in de keten. Voornamelijk vanwege het 
keteninzicht verdient scenario II een positieve aanbeveling. 

Scenario I en II zijn geen lange termijn ketenoplossingen omdat binnen beide scenario's alleen de 
voorraadsituatie voor Janssen-Cilag geoptimaliseerd wordt. In scenario II wordt weliswaar gebruik 
gemaakt van informatie stroomafwaarts in de keten, de ketenvoorraad wordt hiermee echter niet 
structureel aangepakt. De scenario's moeten dan oak als korte termijn oplossingen gezien warden 
voor de huidige situatie waarin geen model voor handen is bij het voorspellen en bepalen van 
veiligheidsvoorraden. 

Voor scenario Ill kunnen geen concrete aanbevelingen voor implementatie op korte termijn gedaan 
warden. Het is een ketenconcept voor de toekomst dat door de diverse partijen in de keten 
gezamenlijk moet warden opgestart en intensieve samenwerking en duidelijke afspraken vereist. 
Wei kan scenario Ill reeds nu een bijdrage leveren aan de bewustwording van de voordelen van 
een ketengerichte denkwijze voor voorraadoptimalisering. 

9.3 Verder onderzoek 

In deze paragraaf warden enkele aspecten genoemd die verder onderzoek verdienen. Het gaat om 
onderwerpen die gedurende het SLIM-project naar voren zijn gekomen maar buiten de scope van 
dit onderzoek vallen . 
• Het verschil tussen behoefte en werkelijke leveringen van de productievestigingen aan Janssen

Cilag Tilburg is extreem groat. De voornaamste oorzaak hiervoor is de opzet van het 
planningsproces in Beerse. De verwachting bestaat dat dit proces kan warden geoptimaliseerd. 

• Het opslingereffect tussen groothandel en producent zorgt voor onzekerheid, een moeilijk 
voorspelbare vraag en de behoefte aan (hoge) veiligheidsvoorraden. De verwachting bestaat dat 
het bestelsysteem van de groothandel vanuit ketenperspectief zodanig geoptimaliseerd kan 
warden dat opslingereffecten warden weggenomen en de integrale ketenvoorraad daalt. 
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• Voor de berekening en simulatie van het ketenconcept in scenario Ill is een aantal aannames 
gedaan. De berekeningen in dit onderzoek zijn gedaan op basis van de keten Janssen-Cilag -
OPG - apotheken. Verder onderzoek zou gedaan moeten warden om de effecten voor meerdere 
groothandels en eventueel meerdere producenten te berekenen. In feite is in scenario Ill een 
eerste aanzet gegeven voor verder onderzoek naar verlaging van de ketenvoorraad. 
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Lijst van gebruikte afkortingen 

AIP Apotheek lnkoop Prijs 

ES Exponential Smoothing 

GIP Groothandels lnkoop Prijs 

J-C Janssen-Cilag 

NOC Nationaal Distributie Centrum 

OFG Onvolledig gesorteerde Farmaceutische Groothandel 

OPG Onderlinge Pharmaceutische Groothandel 

OTC Over The Counter 

RDC Regionaal Distributie Centrum 

SLIM Supply chain Logistics and Information Management 

SPA Stichting Pensioenfonds Apothekers 

VFG Volledig gesorteerde Farmaceutische Groothandel 

VNA Verenigde Nederlandse Apotheken 

VV Veiligheidsvoorraad 

WGP Wet Geneesmiddelen Prijzen 
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Bijlage 3 Organisatieschema Stichting VNA 
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Verzorgde: 
Degene die op basis van een overdrachtscontract met de Stichting VNA aanspraak maakt op een 
uitkering, welke normaliter gekoppeld is aan de winst van de door hem of haar aan de Stichting 
VNA in (mede-) eigendom overgedragen apotheek. 

Stichtingsapotheker: 
Gevestigd apotheker in dienst van de Stichting VNA. 

Beherend Vennoot: 
Voormalig Stichtingsapotheker, die is toegetreden als beherend vennoot in de overeenkomst 
tussen de Stichting VNA en de verzorgde. 

Aangeslotene: 
De apotheker, die zich op basis van een contract -door hem of haar eenzijdig opzegbaar- heeft 
verbonden aan de Stichting VNA met het oogmerk op calamiteitendekking. 



Bijlage 4 Logistieke grondvorm 

r---------------------------------------------, 
1 .--------. grondstofmagazijn 

: gronds~fl ► \L _ 1.--------, I I 
- . ontvangst f-----v~ wegen 1-----------M assembleren 1------►► 

silo's 
eindprodukten 

magazijn 

----..j bereiden fL _ I p1cktng &_. 1 -v~ 1=:xped1t1e 1-_ ----► 

----..j transport ► 

l-4 u voorraad: ± 2 maanden 2_4 u 

-H~-on-tv-an-g-st-:_J -► V--►-1 plcR::diiie1--I -►-1 transport 

_ .\le/"kooporgaaisatie. Jïlburg 

Janssen-Cilag ---------------------------------------------~ 
r - - - - - - -

4 
u - - nationaal DC - - - - - -

8 
u - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CD ► 1 ontvangst ► V ► 1 picki~;p:ditiel ► 1 transport ~ 
voorraad: 1-12 weken 

transport 

1 overslag 
1 

1 OPGI L __________________________________________ _ 

,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

1 voorraad: 1 maand 1 
12\ 1 2 u V max 24 u 1 

\V-+-..J ontvangst 1 ► I :1 aflevering k-,. . r---i . 1 pat1ent 
________________________ apotheek 1 

CD 



Bijlage 5 Berekening ketenkosten 

overig 
transport 

voorraad 

afschrijving 

huisvesting 

diensten 
personeel derden 

marketing 
& sales 

personeel 

personeel personeel 

materiaal x% materiaal y% materiaal 2% materiaal x.y.z 

PRODUCENT GROOTHANDEL APOTHEEK KETEN 

Bron: SLIM-project 

N.B. De verhoudingen van de kostensoorten dienen slechts ter voorbeeld en komen niet overeen 
met de verhouding van de werkelijke kosten 



Bijlage 6 Opbouw logistieke kosten per product van Janssen-Cilag voor ketenproductgroep 

LOGISTIEKE KOSTEN PER PRODUCT 
personeel diensten 

derden 

lmodlum 
100 ml drank 31% 1% 
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60tabl 5 mg 9% 0% 

GEMIDDELD 17% 1% 

AIP = apotheekinkoopprijs 
J-C = Janssen-Cilag 

huis- af-

vesting schrijving 

3% 7% 

3% 9% 

2% 6% 

0% 0% 
1% 3% 

3% 8% 
1% 3% 

2% 4% 
2% 7% 
2% 5% 

1% 1% 

0% 2% 

1% 1% 

1% 4% 

1% 4% 

1% 1% 

1% 2% 

1% 4% 

voorraad transport TOTAAL AIP afzet J-C 1996 

(guldens) (aantallen) 

47% 11% 100% 8,79 34.061 

31% 14% 100% 5,00 184.642 

57% 9% 100% 10,01 57.081 

97% 1% 100% 230,32 2.552 
79% 4% 100% 30,03 8.938 

37% 13% 100% 6,27 42.785 

75% 5% 100% 30,19 85.259 

69% 6% 100% 10,98 10.276 
50% 10% 100% 9,70 92.662 

59% 8% 100% 15,70 127.747 

93% 1% 100% 104,35 16.042 

87% 3% 100% 52,17 108.125 

91% 2% 100% 133,00 93.911 

72% 6% 100% 32,37 53.947 

70% 6% 100% 29,90 7.209 

94% 1% 100% 58,71 5.637 

85% 3% 100% 29,35 58.915 

70% 6% 100% 



Bijlage 7 Voorraadverloop over 1996 van een aantal producten van de ketenproductgroep 

VOORRAADVERLOOP llll)dium 2 m;i 500 tabletten 

2.000 

1.500 
C: 

..!!? 
'cij 1.000 ë ro ro 

500 

111 hl 
0 

LO a, C') r- ~ LO a, C') r- LO a, 
N N N C') C') '<f' '<f' '<f' 

weken 

VOORRAADVERLOOP Motilium 10 m;i 6 zetpillen 

14.000 
12.000 

C: 
10.000 

..!!? 8.000 'cij 
ë 6.000 ro ro 

4.000 
2.000 1.11. 1 Il 

0 

weken 

VOORRAADVERLOOP Prepulsid 20 m;i 60 tabletten 

30.000 

25.000 
C: 20.000 

..!!? 
s 15.000 C: 
ro ro 10.000 

5.000 11 lh 
0 

LO a, C') r- ~ LO a, C') r- ~ LO a, 
N N N C') C') '<f' '<f' '<f' 

weken 



Bijlage 8 Back-order overzicht van Janssen Pharmaceutica producten in 1996 

aantal ver- aantal 

datum pakkingen datum dagen 

Productnaam back-order naam klant In backorder uttleverinq uit stock reden 

Stresn,I 5 x 100 ml 17.01.1996 A" 33 24.01.1996 5 dagen Iets te lage forecast 

18.01.1996 B 8 24.01 .1996 4 dagen 

22.01.1996 C Sll 24.01.1996 2 dagen 

TOTAAL 91 

lmaverol 1 liter 12.04.1996 D 200 16.04 .1996 2 dagen Vertraagde levering ivm 

12.04.1996 E 40 16.04.1996 2 dagen omschakeling naar nieuwe verpakking 

15.04.1996 E §. 16.04.1996 1 dag 

TOTAAL 246 

Prepulsid 120 tabl. 1 O mg 24.06.1996 OPG 1700 02.07.1996 5 dagen Onvoorziene grote bestelling tgv 
terugtrekken parallel 

Durogesic 5 pl. à 5 mg 08.07.1996 G 24 16.07.1996 6 dagen Lange transporttijd (USA) 

09.07.1996 H 18 16.07.1996 5 dagen 

10.07.1996 1 24 16.07.1996 4 dagen 

11.07.1996 J 24 16.07.1996 3 dagen 

11.07.1996 K 24 16.07.1996 3 dagen 

11.07.1996 L 4 16.07.1996 3 dagen 

11.07.1996 N 300 16.07.1996 3 dagen 

12.07.1996 0 40 16.07.1996 2 dagen 

12.07.1996 p 10 16.07.1996 2 dagen 

15.07.1996 Q 24 16.07.1996 1 dag 

15.07.1996 R 9 16.07.1996 1 dag 

15.07.1996 s 12 16.07.1996 1 dag 

TOTAAL 513 

Orap 50 tabl. 1 mg EAV 21.08.1996 T 27 11.09.1996 23 dagen Kwaliteitsproblemen 

22.08.1996 u 20 11.09.1996 22 dagen 

26.08.1996 V 20 11.09.1996 18 dagen 

03.09.1996 w 10 11.09.1996 8 dagen 

05.09.1996 X 2Q 11.09.1996 6 dagen 

TOTAAL 97 

Haldol 250 tabl. 1 mg 05.09.1996 y 4 18.09.1996 12 dagen Kwaliteitsprobleem Beerse 

05.09.1996 z 80 18.09.1996 12 dagen 

05.09.1996 AA 10 18.09.1996 12 dagen 

06.09.1996 BB 30 18.09.1996 11 dagen 

09.09.1996 cc 10 18.09.1996 9 dagen 

10.09.1996 DD 20 18.09.1996 8 dagen 

11.09.1996 EE 4 18.09.1996 6 dagen 

11.09.1996 FF 30 18.09.1996 6 dagen 

12.09.1996 GG 80 18.09.1996 5 dagen 

16.09.1996 .tili 3 18.09.1996 1 dag 

TOTAAL 271 

Fentanyl 10 amp. 10 ml 16.09.1996 Il 5 19.09.1996 2 dagen Kwaliteitsprobleem Beerse 

16.09.1996 JJ 30 19.09.1996 2 dagen 

16.09.1996 lS.K 15. 19.09.1996 2 dagen 

TOTAAL 50 

Stresnil 5 x 100 ml 05. 11.1996 LL 300 14.11.1996 7 dagen Hogere verkopen dan de door 

05. 11.1996 MM 3.Q 14.11.1996 7 dagen veterinair geforcaste gegevens 

TOTAAL 330 

Dipiperon 20 tabl. 40 mg 15.11.1996 NN 65 21.11 .1996 4 dagen hogere verkopen dan geforecast 

15.11.1996 QQ §.2Q 21.11.1996 4 dagen 

TOTAAL 685 

Rapifen 1 O amp. 1 O ml 13.11.1996 pp 50 21.11.1996 6 dagen invoervergunning te laat verzonden 

Sulenta 1 O amp. 2 ml 13.11.1996 QQ 200 21 .11.1996 6 dagen 2 weken vertraging wegens eerdere 
afkeurino halfafaewerkl nroduct 

AANTAL PRODUCTEN IN BACK ORDER IN 1996: 4.233 

AFZET IN 1996: 4.008.729 

SERVICEGRAAD 1996: 99,9% 

• 1.v.m. vertrouwehJkherd 1s de naam van de klant met weergegeven 



Bijlage 9 Voorspelmodellen moving average en exponential smoothing 

Movinq averaqe 
Een moving average voorspelmodel, oftewel een voortschrijdend gemiddelde, gebruikt het 
gemiddelde van de n meest recente afzetgegevens om een voorspelling voor de volgende periode 
te maken. Wiskundig gezien ziet de berekening van het moving average er als volgt uit: 

moving average = 
:E(n meest recente afzetqeqevens) 

n 

Wanneer een nieuw afzetcijfer beschikbaar komt, dan vervangt het het oudste afzetcijfer zodat 
een nieuw moving average berekend kan worden. Op deze manier verandert het moving average 
zodra nieuwe afzetgegevens beschikbaar zijn. Met deze methode wordt evenveel gewicht 
gegeven aan de n meest recente afzetgegevens. De meest gebruikte waarde voor n is 3 tot 12 
maanden vraag. 

Exponential smoothing 
Exponential smoothing, oftewel exponentieel gladstrijken, is een voorspeltechniek die rekening 
houdt met de voorspelling en de voorspelfout uit de vorige periode. Het achterliggende model ziet 
er als volgt uit: 

waarbij: 

(1) 

(2) 

F1+1 = voorspelling voor periode t+ 1 
D1 = werkelijke afzet in periode t 
a = smoothing constante ( 0 ~ a ~ 1 ) 

De smoothing constante a is bepalend voor de mate waarin gegevens uit het verleden 
meegenomen worden in de voorspelling. Hoe meer a richting O komt, hoe minder de voorspelling 
verandert door het laatste afzetcijfer aan de voorspelling toe te voegen. Omgekeerd, hoe dichter a 
bij 1 komt, hoe meer gewicht wordt gegeven aan het afzetcijfer uit de laatste periode. De meest 
gebruikte waarde van a ligt tussen de 0.01 en 0.30, waarbij een waarde van 0.10 vaak heel 
redelijk is. Uit vergelijking 2 kan opgemaakt worden dat de voorspelling gecorrigeerd wordt ten 
opzichte van de vorige voorspelling voor de gemaakte voorspelfout in de vorige periode. 

Seizoensfactoren 
Om het seizoenseffect te modelleren kan gebruik gemaakt worden van seizoensfactoren. De 
verwachte vraag ziet er dan als volgt uit: 

E[D(t)] = S(t)*FC[Donseizoen(t)] 

waarbij: FC[x] = voorspelling van x 
E[x] = verwachte waarde van x 
D(t) = vraag in periode t 
s(t) = seizoensfactor in periode t 
Donseizoen(t) = D(t)/s(t) = vraag waar het seizoen uit gehaald is in periode t 

In dit verslag zijn de seizoensfactoren s(t) berekend met behulp van een "centered moving 
average" van 12 perioden aan de hand van 4 jaar afzetgegevens. De seizoensfactoren zijn 
bepaald per maand. 

Bron: [Silver et al, 1985] & [Anderson et al, 1991] 



Bijlage 1 O Planningsproces van Janssen Pharmaceutica 

Voorspellingen 
De voorspellingen die vanuit Nederland doorgestuurd worden zijn op maandniveau. In Beerse 
worden hier dan weken van gemaakt door te delen door 4 of 5, respectievelijk bij een 4- of 5-
wekelijkse maand (een Janssen-Cilag jaar heeft vier maanden van 5 weken, de rest zijn maanden 
van 4 weken). 

Het voorspelgedrag vanuit Nederland is nerveus aangezien vaak pas in de laatste maanden voor 
realisatie de voorspelling aangepast wordt. In onderstaande figuur wordt een voorbeeld gegeven. 

OVERZICHT 12 MAANDEN fQflECAST vocm HUIDIG JAAR 

IEAR ~ NR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 !O !l 12 
---- -- --- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
00581 • 022241 : MOTILIUM KIND JO MG 6 SUP. NEO. VG 
1995 01 1 5650 10461 7335 7385 4404 6166 5991 7916 4483 3955 ;1 555 10441 
1995 02 1 5302 10243 7177 7221 4]0] 6025 5845 7723 437] 3855 H -14 :0187 
: 995 OJ 1 5759 10741 7618 7678 4582 6428 6249 8255 '1 ')8 4 -: 135 17$ 4 : 0120 
i 995 04 1 6079 11377 8774 8020 4792 6727 6552 86 72 .1922 1),Hi :,Ol l ' i ~g J 
! 995 04 2 6079 11377 8774 8020 '792 6727 6552 8672 .:922 ']46 SOll .1 49 1 
. 99 5 05 1 6403 12012 9319 8847 5011 7042 6868 9106 l i7 2 : 514 :1 : 1 i 1017 
i 991 06 1 5340 9098 9212 87)4 6207 6980 680) 9015 i l 20 t. 526 ;no : i n o 
: 995 06 2 5)40 9098 9212 8734 6107 6980 680] 90 15 5110 4526 ) 220 : 1910 
! 995 07 1 5451 9107 9399 8929 5338 7767 6924 9181 5118 ,1 f") i ~ ) 322 : 121 0 
1995 0 7 2 5451 9107 9399 8929 5338 7767 6924 9181 5218 1r, 1,1 i )11 : 11 10 
:995 08 1 6598 8197 9646 9190 6506 90]2 8542 6412 1351 l 73 S· ; :, fJ 7 ;') 541 
1995 09 1 1690 8587 9806 8354 5616 8103 8716 829) 54 44 -1818 ) !62 7ii .l 

1995 09 2 5690 8587 9806 8)54 5616 820] 8716 829) )4 -l4 1818 ) i62 777 4 

: 995 10 1 5502 8215 9485 9021 5697 8861 8164 8128 6401 ,164-l 5356 ,]288 
1995 10 2 5502 8215 9485 9021 5697 8861 8]64 81 28 640 1 1644 ~ 3 55 S?.88 
1995 11 1 5344' 9904 9223 8744 6216 9578 8072 8446 61 48 -147 11 ;1 77 35t5 
1995 12 1 4811 7633 ·· 9993 8504 5760 8935 1822 8116 5918 4270 lP,6 4 1, 24 
1995 12 2 4811 7633 999) 8504 5760 8935 7822 81 16 5928 ,117 0 l.Sf)il 7,134 

1996 01 1 7322 10857 9585 8704 6291 9537 8029 8395 611 0 JO•l 1 ;0 10 1157 3 
1996 01 2 13322 10857 9585 8704 6291 9537 8029 8395 6110 Sû -l l SC70 '\5 73 
!996 02 1 0 10627 9844 9095 6044 9244 8359 8344 6745 5034 SPJS i0294 
!996 02 2 0 13627 12844 10095 8044 9244 8359 8]44 6745 50)4 sias 1 C294 
! 996 03 1 0 0 18598 13188 856~ 9049 8594 84)8 6476 5114 5601 10166 
1996 04 1 0 0 0 12987 7089 9068 8238 8142 6216 5002 )7.29 1558 
1996 04 2 0 0 0 10987 7089 9068 8038 7540 6216 1002 4219 6058 
1996 05 1 0 0 0 0 7089 9068 8038 7540 6216 5002 0819 60;8 
1996 06 1 0 0 0 0 0 8899 8038 7540 6216 5001 ' 829 60 ;8 
1996 06 2 0 0 0 0 0 11927 90]8 8040 6216 5001 ' 829 60 58 
1996 07 1 0 0 0 0 0 0 7038 8040 6216 '602 '519 \ 058 
1996 08 1 0 0 0 0 0 0 0 5540 6016 •1'02 1519 50 58 
1996 08 2 0 0 0 0 0 0 0 5040 3016 1402 2519 JQ58 
1996 09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2816 1)02 2519 , 05a 
1996 09 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1516 2302 2529 '0 58 
1996 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2102 2329 ]558 
1996 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] ]01 3029 36 58 

1997-02-18 08.54.12 PA GE l 

Het vermoeden bestaat dat de nerveuze voorspellingen het planningsproces in Beerse 
beïnvloeden. Verwacht wordt dat daar onbewust veiligheidstijd ingebouwd wordt om in te kunnen 
spelen op de nerveuze voorspellingen. 

Planning 
De planning gebeurt aan de hand van het schema dat op de volgende pagina afgebeeld staat. 

De leveringen worden als volgt ingepland: van de actuele voorraad worden de voorspellingen voor 
de komende weken afgetrokken. Op het moment dat op basis van deze berekeningen de 
voorraad dan op of onder zijn veiligheidsvoorraadnorm komt, wordt een levering gepland. 

Op basis van de verschillende gewenste leverdata van de diverse landen, wordt dan een zo 
optimaal mogelijk productieschema opgesteld. De leveringen voor een bepaald land zijn hierbij 
onder andere afhankelijk van de leveringen aan andere landen, de minimale productiegrootte en 
de beschikbare productiecapaciteit. 
Bij de productieplanning wordt op maandniveau gekeken. Dit wil zeggen dat een productie-order in 
een bepaalde maand ingepland wordt. Men weet dan van te voren nog niet of dat aan het eind of 
aan het begin van die maand is. Vandaar dat sommige productie-orders een maand eerder 
ingepland worden om er zeker van te zijn dat een bepaald product op de gewenste leverdatum 
geproduceerd is. 



Opgemerkt dient te worden dat men in de toekomst in Beerse van het maandensysteem afstapt 
en overgaat naar een planningssysteem waarbij de productie beter afgestemd kan worden op de 
gewenste leveringen. 

Alle berekeningen worden gedaan met behulp van een SAP-systeem waar zowel Janssen-Cilag 
Nederland als Beerse toegang tot heeft. 

~T074 •..••..••.••• VIEW ON REPLENISHMENT ORDERS/PLANS •.• Row 1 to 13 of 58 
COMMAND: 

Fl)HELP F3)END F5)PRINT F6)SENDFILE F7)U~)DOWN 

ORGANIS. ENTITY: 00581 · - JANSSEN-CILAG BV ~ JANSSEN-CILAG B.V. 
PRESENTATION 034180 - GYNO DAI<TARIN 400 MG 3 VAG.KAPS. NED. VG 
STOCK DATE FROM: 1997/03/10 SAFETY STOCK DAYS: 30 
FIXED HORIZON 60 MIN ORDER SIZE: 15000.000 

DELIV. TYPE REFERENCE ORDERS/ PROJECTED STOCK MSG SAFETY CODE 
DATE PLANS INVENTORY DAYS STOCK se MF 

!NV OPENING STOCK 22983 22983.0 060 0.0 
970310 FOR 00004960/00001 1614 21369.0 055 11171.0 
970317 FOR 00004960/00001 1818 19551.0 050 11284. 0 
970324 FOR 00004960/00001 1821 17730.0 045 11394.0 
970331 FOR 00004960/00001 1883 15847.0 040 11442.0 
970407 FOR 00004960/00001 1883 13964.0 035 11490.0 
970414 FOR 00004960/00001 1883 12081.0 030 11983.0 
970421 BRV 00033669/00010 15000 27081.0 060 12476.0 00 08 
970421 FOR 00004960/00001 1883 25198.0 056 12476.0 
970428 FOR 00004960/00001 1931 23267.0 051 12921. 0 
970505 FOR 00004960/00001 1931 21336.0 046 13366.0 
970512 FOR 00004960/00001 1931 19405.0 041 13815. 0 
970519 FOR 00004960/00001 1931 17474.0 036 14278. 0 

Er is sprake van een bevroren periode van 2 of 3 maanden (afhankelijk van de productievestiging) 
waarin de leveringen niet anders dan bij hoge uitzondering gewijzigd kunnen worden. Dit hangt 
samen met de productieplanning die voor 2 of 3 maanden vast ligt. 
De planning op basis van voorspellingen en de bevroren periode zorgen ervoor dat een levering te 
vroeg komt als 2 of 3 maanden van te voren te hoge voorspellingen doorgegeven zijn, en te laat 
bij te lage voorspellingen. 

Door de afhankelijkheid van diverse factoren, de bevroren periode, de opzet van het 
planningsproces en het nerveuze voorspelgedrag van Tilburg gebeurt het dikwijls dat een levering 
eerder komt dan nodig is (zie bijlage 7 en paragraaf 5.1.1 ). 

Voorraad productievestiging 
Naast de voorraad die in Tilburg ligt wordt door de productievestigingen ook voorraad 
aangehouden van producten die specifiek voor Nederland bestemd zijn. De eindproducten die 
door de productievestigingen worden gemaakt zijn namelijk landspecifiek. Getracht wordt om 
gereed eindproduct zo snel mogelijk naar de landenorganisaties te sturen. De voorraad 
eindproducten die bij de diverse productievestigingen aangehouden wordt bestaat voornamelijk uit 
nog niet vrijgegeven producten vanwege kwaliteitscontroles. Deze voorraden zijn niet in dit 
onderzoek betrokken. 



Bijlage 11 Voorbeeld van een opslingereffect veroorzaakt door price fluctuations 

lmodium 2 mg 10 tabletten 
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OPG = afzet van OPG aan apotheken en ziekenhuizen 
J-C = afzet van Janssen-Cilag aan de groothandels 

N.B. het marktaandeel van OPG is ongeveer 38% 
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Bijlage 12 Overzicht producten uit analysegroep 
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(aantallen) (guldens) (dagen) (dagen vraag) 

daktacort creme 15 g Beerse 166.721 nee 4,11 40 20 1979 

daktarin creme30 g Beerse 219.767 nee 11,40 40 20 1972 

daktarin orale gel 80 g Beerse 82.239 nee 11 ,88 40 20 1978 

gyno-daktari n 3 vag. caps. 400 mg Val de Reuil 110.484 nee 12,99 60 30 1985 

hismanal 30tabl. 10 mg Latina 16.986 ja 33,12 55 30 1992 

imodium 100 ml. drinkbare vloeistof Beerse 34.171 nee 8,79 45 15 1981 

imodium 20caps. 2 mg Latina 57.461 nee 10,01 55 20 1976 

imodium 500 caps. 2 mg Beerse 2.562 nee 250,32 45 15 1976 

livocab neusspray 15 ml Beerse 76.504 ja 24,79 40 20 1994 

livocab oogdruppels 4 ml Beerse 144.992 ja 16,36 40 20 1992 

motilium 200 ml drinkbare vloeistof Beerse 10.306 nee 10,98 45 15 1979 

motilium 6 supp. 10 mg Val de Reuil 43.015 nee 6,27 55 20 1979 

nizoral hoofdgel 60 ml Beerse 204.612 nee 24,05 40 15 1990 

prepulsid 200 ml drinkbare vloeistof Beerse 54.157 nee 32,37 45 15 1989 

prepulsid 60 tabl. 20 mg Latina 94.612 nee 133,00 55 15 1992 

prepulsid 120tabl. 5 mg Latina 5.667 nee 58,71 55 20 1989 

prepulsid 120 tabl. 10 mg Latina 16.182 nee 104,35 55 20 1989 

risperdal 20tabl. 2 mg Latina 18.796 nee 54,29 55 20 1994 

risperdal 20tabl. 4 mg Latina 5.062 nee 108,58 55 20 1994 

risperdal 60tabl. 1 mg Latina 71 .662 nee 97,89 55 20 1994 



Bijlage 13a Overzicht werkelijk en referentiemodel voor analysegroep 1996 

VOORRAADKOSTEN werkelijkheid referentie 
voorr. kosten stand.dev. voorr. kosten % verschil 

daktacort creme 15 g 11.515,38 1.454 5.390,88 -53% 
daktarin creme 30 g 70.303,86 3.067 28.089,74 -60% 
daktarin orale gel 80 g 8.967,84 645 9.303,26 4% 
gyno-daktarin 3 vag. caps. 400 mg 34.210,90 676 13.779,09 -60% 
hismanal 30 tabl. 10 mg 15.408,40 241 11 .393,54 -26% 
imodium 1 00 ml. drinkbare vloeistof 3.600,14 281 3.409,92 -5% 
imodium 20 caps. 2 mg 10.842,56 1.034 6.242,63 -42% 
imodium 500 caps. 2 mg 13.404,65 46 11.941, 11 -11% 
livocab neusspray 15 ml 51 .553,27 1.743 27.300,75 -47% 
livocab oogdruppels 4 ml 37.289,50 2.622 22.403,79 -40% 
motilium 200 ml drinkbare vloeistof 2.577,65 11 1 2.857,46 11% 
motilium 6 supp. 10 mg 1.953,97 601 1.445,04 -26% 
nizoral hoofdgel 60 ml 60.602,88 1.473 33.492,20 -45% 
prepulsid 120 tabl. 10 mg 67.721 ,32 415 25.185,14 -63% 
prepulsid 120 tabl. 5 mg 11 .853,37 60 9.474,87 -20% 
prepulsid 200 ml drinkbare vloeistof 17.508,88 377 12.134,14 -31% 
prepulsid 60 tabl. 20 mg 383.776,47 365 84.804,87 -78% 
risperdal 20 tabl. 2 mg 19.009,26 ' 176 8.848,50 -53% 
risperdal 20 tabl. 4 mg 13.085,69 90 5.931,49 1 -55% 
risperdal 60 tabl. 1 mg 46.453,35 582 44.776,91 -4% 

TOTAAL: 881.639,34 368.205,33 i -58% 

SERVICEGRAAD werkelijkheid referentie 
servicegraad servicegraad % verschil 

daktacort creme15g 100% 100% 0% 
daktarin creme 30 g 100% 100% 0% 
daktarin orale gel 80 g 100% 100% 0% 
gyno-daktarin 3 vag. caps. 400 mg 100% 100% 0% 
hismanal 30 tabl. 10 mg 100% 100% 0% 
imodium 100 ml. drinkbare vloeistof 99,6% 100% 0,4% 
imodium 20 caps. 2 mg 100% 100% 0% 
imodium 500 caps. 2 mg 100% 100% 1 0% 
livocab neusspray 15 ml 100% 100% 0% 
livocab oogdruppels 4 ml 100% 100% 0% 
motilium 200 ml drinkbare vloeistof 100% 100% 0% 
motilium 6 supp. 10 mg 93,7% 100% 6,7% 
nizoral hoofdgel 60 ml 100% 100% 0% 
prepulsid 120 tabl. 10 mg 100% 92,2% -7,8% 
prepulsid 120 tabl. 5 mg 100% 100% 0% 
prepulsid 200 ml drinkbare vloeistof 100% 100% 0% 
prepulsid 60 tabl. 20 mg 100% 100% 0% 
risperdal 20 tabl. 2 mg 100% 100% 0% 
risperdal 20 tabl. 4 mg 100% 100% 0% 
risperdal 60 tabl. 1 mg 99,7% 99,1% -0,6% 

GEMIDDELD: 99,77% 99,86% 0,1% 



Bijlage 13b Overzicht scenario la en referentiemodel voor analysegroep 1996 

VOORRAADKOSTEN scenario 1a referentie 

voorr. kosten voorr. kosten % verschil 

i 

daktacort creme 15 g 6.713,88 5.390,88 : -20% 

daktarin creme 30 g 28.089,74 28.089,74 1 0% 

daktarin orale gel 80 g 9.479,82 9.303,26 i -2% 

gyno-daktarin 3 vag. caps. 400 mg 12.572,60 13.779,09 i 10% 

hismanal 30 tabl. 10 mg 8.522,33 11 .393,54 34% 

imodium 100 ml. drinkbare vloeistof 3.672,80 3.409,92 1 -7% 

imodium 20 caps. 2 mg 5.374,76 6.242,63 1 16% 

imodium 500 caps. 2 mg 11.383, 10 11 .941, 11 5% 
livocab neusspray 15 ml 23.309,00 27.300,75 17% 
livocab oogdruppels 4 ml 19.567,45 22.403,79 14% 
motilium 200 ml drinkbare vloeistof 2.857,46 2.857,46 0% 
motilium 6 supp. 10 mg 1.845,01 1.445,04 -22% 
nizoral hoofdgel 60 ml 30.274,84 33.492,20 ' 11% 
prepulsid 120 tabl. 10 mg 22.600,52 25.185, 14 1 11% 

prepulsid 120 tabl. 5 mg 9.474,87 9.474,87 0% 

prepulsid 200 ml drinkbare vloeistof 12.374,67 12.134, 14 1 -2% 

prepulsid 60 tabl. 20 mg 88.099,18 84.804,87 -4% 

risperdal 20 tabl. 2 mg 8.848,50 1 8.848,50 0% 

risperdal 20 tabl. 4 mg 4.210,31 5.931,49 41% 
risperdal 60tabl. 1 mg 44.776,91 44.776,91 i 0% 

1 

TOTAAL: 354.047,75 368.205,33 ! 4% 

SERVICEGRAAD scenario 1a referentie 
servicegraad servicegraad 1 % verschil 

1 ; 

daktacort creme 15 g 100% 100% : 0% 
daktarin creme 30 g 100% 100% 0% 
daktarin orale gel 80 g 100% 100% 0% 
gyno-daktarin 3 vag. caps. 400 mg 100% 100% 0% 

hismanal 30tabl. 10 mg 100% 100% ' 0% 
imodium 100 ml. drinkbare vloeistof 100% 1 100% 1 0% 1 

imodium 20 caps. 2 mg 100% 100% ! 0% 
imodium 500 caps. 2 mg 100% i 100% ! 0% 
livocab neusspray 15 ml 100% 1 100% 0% 
livocab oogdruppels 4 ml 100% i 100% 1 0% 
motilium 200 ml drinkbare vloeistof 100% 1 100% 

1 0% 
motilium 6 supp. 10 mg 94,4% 1 100% 5,9% ' ' 
nizoral hoofdgel 60 ml 100% ! 100% 0% 
prepulsid 120 tabl. 10 mg 92,2% ! 92,2% 1 0,0% 
prepulsid 120 tabl. 5 mg 100% 100% 0% 
prepulsid 200 ml drinkbare vloeistof 100% 100% 0% 

prepulsid 60 tabl. 20 mg 100% 100% ! 0% 
risperdal 20 tabl. 2 mg 100% 100% 1 0% 1 

risperdal 20 tabl. 4 mg 100% 100% 1 0% 
risperdal 60 tabl. 1 mg 100% 99,1% -0,9% 

! 

GEMIDDELD: 99,73% 99,86% 0,13% 



Bijlage 13c Overzicht scenario lb en referentiemodel voor analysegroep 1996 

VOORRAADKOSTEN scenario 1 b referentie 

voorr. kosten voorr. kosten % verschil 

daktacort creme 15 g 5.289, 11 5.390,88 2% 

daktarin creme 30 g 28.089,74 28.089,74 0% 

daktarin orale gel 80 g 6.654,84 9.303,26 40% 

gyno-daktarin 3 vag. caps. 400 mg 10.159,61 13.779,09 36% 
hismanal 30 tabl. 10 mg 7.496,90 11.393,54 52% 
imodium 100 ml. drinkbare vloeistof 3.062,94 3.409,92 11% 

imodium 20 caps. 2 mg 5.374,76 6.242,63 16% 

imodium 500 caps. 2 mg 11 .383, 10 11 .941, 11 5% 

livocab neusspray 15 ml 23.309,00 27.300,75 17% 

livocab oogdruppels 4 ml 19.567,45 22.403,79 14% 

motilium 200 ml drinkbare vloeistof 2.582,14 2.857,46 11% 

motilium 6 supp. 10 mg 1.845,01 1.445,04 -22% 

nizoral hoofdgel 60 ml 24.912,57 33.492,20 34% 
prepulsid 120 tabl. 10 mg 22.600,52 25.185, 14 11% 

prepulsid 120 tabl. 5 mg 8.602,40 9.474,87 10% 

prepulsid 200 ml drinkbare vloeistof 10.450,42 12.134, 14 16% 
prepulsid 60tabl. 20 mg 73.274,79 84.804,87 16% 

risperdal 20 tabl. 2 mg 8.041,61 8.848,50 10% 
risperdal 20 tabl. 4 mg 4.210,31 5.931,49 41% 

risperdal 60 tabl. 1 mg 37.425,37 44.776,91 20% 

TOTAAL: 314.332,59 368.205,33 17% 

SERVICEGRAAD scenario 1b referentie 
servicegraad servicegraad % verschil 

daktacort creme15g 100% 100% 0% 
daktarin creme 30 g 100% 100% 0% 
daktarin orale gel 80 g 100% 100% 0% 
gyno-daktarin 3 vag. caps. 400 mg 100% 100% 0% 
hismanal 30 tabl. 10 mg 100% 100% 0% 
imodium 100 ml. drinkbare vloeistof 100% 100% 0,0% 
imodium 20 caps. 2 mg 100% 100% 0% 
imodium 500 caps. 2 mg 100% 100% 0% 
livocab neusspray 15 ml 100% i 100% 0% 

livocab oogdruppels 4 ml 100% 100% 0% 

motilium 200 ml drinkbare vloeistof 100% 100% 0% 
motilium 6 supp. 10 mg 94,4% 100% 5,9% 
nizoral hoofdgel 60 ml 100% 100% 1 0% 
prepulsid 120 tabl. 10 mg 92,2% 92,2% 0,0% 
prepulsid 120 tabl. 5 mg 100% 100% 0% 
prepulsid 200 ml drinkbare vloeistof 100% 100% 0% 
prepulsid 60tabl. 20 mg 100% 100% 0% 
risperdal 20 tabl. 2 mg 100% 100% 0% 
risperdal 20 tabl. 4 mg 100% 100% 0% 
risperdal 60 tabl. 1 mg 100% 99,1% -0,9% 

GEMIDDELD: 99,73% 99,86% 0,1% 



Bijlage 13d Overzicht scenario lla en referentiemodel voor analysegroep 1996 

VOORRAADKOSTEN scenario 2a referentie 

voorr. kosten voorr. kosten % verschil 

daktacort creme 15 g 7.222,73 5.390,88 1 -25% 

daktarin creme 30 g 27.524,90 28.089,74 2% 

daktarin orale gel 80 g 10.186,07 9.303,26 -9% 

gyncxlaktarin 3 vag. caps. 400 mg 14.261,68 13.779,09 -3% 

hismanal 30 tabl. 10 mg 9.547,76 11 .393,54 19% 
imodium 100 ml. drinkbare vloeistof 3.322,80 3.409,92 3% 

imodium 20 caps. 2 mg 5.808,70 6.242,63 7% 

imodium 500 caps. 2 mg 11.383, 10 11.941, 11 5% 

livocab neusspray 15 ml 16.553,73 27.300,75 65% 

livocab oogdruppels 4 ml 20.580,43 22.403,79 9% 

motilium 200 ml drinkbare vloeistof 2.857,46 2.857,46 0% 

motilium 6 supp. 10 mg 1.650,82 1.445,04 -12% 

nizoral hoofdgel 60 ml 31 .883,52 33.492,20 5% 

prepulsid 120 tabl. 10 mg 22.083,60 25.185, 14 14% 

prepulsid 120 tabl. 5 mg 9.474,87 9.474,87 0% 

prepulsid 200 ml drinkbare vloeistof 12.134, 14 12.134,14 0% 

prepulsid 60 tabl. 20 mg 83.157,71 84.804,87 1 2% 

risperdal 20 tabl. 2 mg 8.714,02 8.848,50 2% 
risperdal 20 tabl. 4 mg 3.403,50 5.931,49 74% 

risperdal 60 tabl. 1 mg 47.124,14 44.776,91 1 -5% 
1 
1 

TOTAAL: 348.875,68 368.205,33 1 6% 

SERVICE GRAAD scenario 2a referentie 
servicegraad servicegraad % verschil 

daktacort creme 15 g 100% 100% 1 0% 
daktarin creme 30 g 100% 100% 0% 

daktarin orale gel 80 g 100% 100% i 0% 
gyncxlaktarin 3 vag. caps. 400 mg 100% 100% 0% 

hismanal 30 tabl. 10 mg 100% 100% 0% 
imodium 100 ml. drinkbare vloeistof 100% 100% 0% 
imodium 20 caps. 2 mg 100% 100% ' 0% 1 

imodium 500 caps. 2 mg 100% 100% 1 0% 

livocab neusspray 15 ml 100% 1 100% 0% 

livocab oogdruppels 4 ml 100% 100% 0% 

motilium 200 ml drinkbare vloeistof 100% 100% 0% 

motilium 6 supp. 10 mg 94,4% 100% 5,9% 

nizoral hoofdgel 60 ml 100% 100% 
1 

0% 

prepulsid 120 tab!. 10 mg 92,2% 92,2% l 0,0% 

prepulsid 120 tabl. 5 mg 100% 100% 0% 
prepulsid 200 ml drinkbare vloeistof 100% 100% 0% 

prepulsid 60 tabl. 20 mg 100% 100% 0% 
risperdal 20 tabl. 2 mg 100% 100% 0% 

risperdal 20 tabl. 4 mg 100% 100% 0% 
risperdal 60 tab!. 1 mg 100% 99,1% -0,9% 

GEMIDDELD: 99,73% 99,86% 0,1% 



Bijlage 13e Overzicht scenario llb en referentiemodel voor analysegroep 1996 

VOORRAADKOSTEN scenario 2b referentie 
voorr. kosten voorr. kosten % verschil 

1 

daktacort creme 15 g 6.408,57 1 5.390,88 -16% 

daktarin creme 30 g 27.524,90 28.089,74 2% 
daktarin orale gel 80 g 7.361 ,09 9.303,26 26% 
gyno-<laktarin 3 vag. caps. 400 mg 11.124,81 13.779,09 24% 
hismanal 30 tabl. 10 mg 7.496,90 i 11 .393,54 52% 
imodium 100 ml. drinkbare vloeistof 3.061,43 3.409,92 11% 
imodium 20 caps. 2 mg 5.808,70 6.242,63 7% 
imodium 500 caps. 2 mg 11 .383, 10 11.941 , 11 5% 
livocab neusspray 15 ml 16.553,73 27.300,75 65% 
livocab oogdruppels 4 ml 20.580,43 22.403,79 9% 
motilium 200 ml drinkbare vloeistof 2.490,37 2.857,46 15% 

motilium 6 supp. 10 mg 1.650,82 1.445,04 1 -12% 
nizoral hoofdgel 60 ml 25.985,02 33.492,20 29% 
prepulsid 120 tabl. 10 mg 22.083,60 ! 25.185, 14 14% 

prepulsid 120 tabl. 5 mg 8.602,40 9.474,87 10% 
prepulsid 200 ml drinkbare vloeistof 9.756,57 i 12.134,14 24% 
prepulsid 60 tabl. 20 mg 66.686,18 84.804,87 27% 
risperdal 20 tabl. 2 mg 7.907,13 i 8.848,50 12% 
risperdal 20 tabl. 4 mg 3.403,50 1 5.931,49 74% 
risperdal 60 tabl. 1 mg 37.502,84 44.776,91 19% 

1 

1 

TOTAAL: 303.372,09 1 368.205,33 21% 

SERVICEGRAAD scenario 2b referentie 
servicegraad 1 servicegraad % verschil 

1 

daktacort creme 15 g 100% 100% 0% 
daktarin creme 30 g 100% 1 100% 0% 
daktarin orale gel 80 g 100% 1 100% 0% 
gyno-<laktarin 3 vag. caps. 400 mg 100% 1 100% 0% 1 

hismanal 30 tabl. 10 mg 100% 1 100% 0% 
imodium 100 ml. drinkbare vloeistof 100% ; 100% 1 0% 
imodium 20 caps. 2 mg 100% 1 100% 1 0% 
imodium 500 caps. 2 mg 100% 1 100% 0% 
livocab neusspray 15 ml 100% i 100% 1 0% 
livocab oogdruppels 4 ml 100% 1 100% 1 0% 
motil ium 200 ml drinkbare vloeistof 100% 100% 1 0% 
motilium 6 supp. 10 mg 94,4% 100% 5,9% 
nizoral hoofdgel 60 ml 100% 

' 
100% 0% 

prepulsid 120 tabl. 10 mg 92,2% j 92,2% 0,0% 
prepulsid 120 tabl. 5 mg 100% 

1 
100% 0% 

prepulsid 200 ml drinkbare vloeistof 98,7% i 100% 1,3% 
prepulsid 60 tabl. 20 mg 100% 1 100% 0% 
risperdal 20 tabl. 2 mg 100% 100% 0% 
risperdal 20tabl. 4 mg 100% 1 100% 0% 
risperdal 60tabl. 1 mg 100% 1 99,1% -0,9% 

! 
GEMIDDELD: 99,68% 1 99,57% -0,1% 

1 



Bijlage 14a Overzicht berekening werkelijke voorraadkosten voor Gyno-daktarin 400 mg 1996 

GYN~DAKTARIN 3 vag. caps. 400 mg 1 VV = 20 dagen vraag : 

week afgegeven week- werkelijke werkelijke voorraad voorraad voorraad- voorspel-
voorspelling voorspelling levering afzet verloop verloop kosten fout 

1996 1996 uit Beerse 1996 (aantallen) (dagen vraag) 1996 
1 

22.137 51 
1 8.632 2.158 15.531 1.770 1 35.898 46 577,47 -388 
2 2.158 0 1.689 34.209 41 550,30 -469 
3 1 2.158 0 1.960 32.249 36 518,77 -198 
4 2.158 0 860 31.389 31 504,94 -1.298 
5 8.098 2.025 14.925 1.220 45.094 114 725,41 -805 
6 2.025 0 1.829 43.265 109 695,98 -196 
7 2.025 0 1.400 41.865 104 673,46 -625 
8 1 2.025 0 1.070 40.795 99 656,25 -955 
9 10.084 2.017 0 834 ! 39.961 94 642,83 -1.183 
10 2.017 0 1.622 i 38.339 89 616,74 -395 
11 2.017 0 1.674 36.665 84 589,81 -343 
12 2.017 0 1.460 35.205 79 566,33 -557 
13 2.017 0 1.475 33.730 74 542,60 -542 
14 7.147 1.787 0 1.511 32.219 69 518,29 -276 
15 1.787 14.902 1.677 1 45.444 109 731,04 -110 
16 1.787 0 1.759 43.685 104 702,74 -28 
17 1.787 0 1.086 42.599 99 685,27 -701 
18 7.552 1.888 0 2.148 40.451 94 650,72 260 
19 1.888 0 1.627 1 38.824 89 624,54 -261 
20 1.888 0 917 1 37.907 84 609,79 i -971 
21 1.888 0 2.004 1 35.903 79 577,55 116 
22 11.583 2.317 0 1.515 1 34.388 74 553,18 i -802 
23 2.317 0 2.434 1 31.954 69 514,03 117 
24 2.317 0 2.035 i 29.919 64 481,29 -282 
25 1 2.317 14.928 2.408 42.439 99 682,70 1 91 
26 2.317 0 1.295 : 41.144 94 661,86 -1.022 
27 9.302 2.326 0 2.800 1 38.344 89 616,82 475 
28 2.326 0 1.675 36.669 84 589,88 -651 
29 2.326 0 2.192 34.477 79 554,62 -134 
30 2.326 0 1.735 32.742 74 1 526,71 -591 
31 9.030 2.258 0 992 ! 31.750 69 510,75 -1.266 
32 2.258 14.700 2.242 i 44.208 103 711 ,15 -16 
33 2.258 0 1.603 42.605 98 685,37 -655 
34 2.258 0 2.015 1 40.590 93 652,95 -243 
35 10.166 2.033 0 1.896 : 38.694 88 1 622,45 -137 
36 2.033 0 1.680 

1 
37.014 83 595,43 -353 

37 2.033 0 1.657 35.357 78 568,77 -376 
38 2.033 14.870 1.842 1 48.385 114 778,35 -191 
39 2.033 0 2.098 1 46.287 109 744,60 65 
40 9.304 1 2.326 0 1.768 1 44.519 104 716,16 -558 
41 2.326 0 1.865 42.654 99 686,16 -461 
42 2.326 0 1.817 40.837 94 656,93 ! -509 
43 2.326 0 1.698 i 39.139 89 629,61 -628 
44 9.109 2.277 15.233 1.429 52.943 131 851 ,67 -848 
45 2.277 0 1.476 51.467 126 827,93 -801 
46 2.277 0 2.197 49.270 121 792,58 -80 
47 2.277 0 1.097 1 48.173 116 774,94 -1.180 
48 9.535 1.907 0 1.465 1 46.708 148 751,37 -442 
49 1.907 14.500 1.775 59.433 146 956,07 -132 
50 1.907 0 5.065 54.368 141 874,59 3.158 
51 1.907 0 2.115 1 52.253 136 840,57 208 
52 1.907 0 0 52.253 131 840,57 -1 .907 

1 

totaal 109.542 109.542 119.589 89.473 34.210,90 676 
! 1 

Bij de voorspellingen die in dit overzicht gebruikt zijn is rekening gehouden met de bevroren 
periode. Aangezien de theoretische voorspellingen niet meer voor handen waren, is in het model 
gekeken naar de werkelijk doorgestuurde voorspellingen in 1996 in plaats van de theoretisch 
berekende voorspellingen. Een verschil zit in eventueel handmatige aanpassingen. 



Bijlage 14b Overzicht berekening voorraadkosten in referentiemodel voor 
Gyno-daktarin 400 mg 1996 

GYNO-DAKTARIN 3 vag. caps. 400 mg VV = 20 dagen vraag 

week afgegeven week- werkelijke werkelijke voorraad voorraad voorraad-

voorspelling voorspelling levering afzet verloop verloop kosten 
1996 1996 uit Beerse 1996 (aantallen) (daQen vraaQ) 1996 

22.137 51 
1 8.632 2. 158 0 1.770 20.367 46 327,63 
2 2.158 0 1.689 1 18.678 41 300,46 
3 2.158 0 1.960 16.718 36 268,93 
4 2.158 0 860 15.858 31 255.10 
5 8.098 2.025 0 1.220 14.638 36 235.47 
6 2.025 0 1.829 12.809 31 206.05 
7 2.025 0 1.400 11 .409 26 183,53 
8 2.025 0 1.070 10.339 21 166,32 
9 10.084 2.017 0 834 9.505 24 152.90 
10 2.017 15.000 1.622 22.883 59 368.11 
11 2.017 0 1.674 21.209 54 341 ,18 
12 2.017 0 1.460 19.749 49 317,69 
13 2.017 0 1.475 18.274 44 293,97 
14 7.147 1.787 0 1.511 16.763 43 269,66 
15 1.787 0 1.677 15.086 38 242,68 
16 1.787 0 1.759 13.327 33 214,39 
17 1.787 0 1.086 i 12.241 28 196,92 
18 7.552 1.888 0 2.148 1 10.093 24 162,36 1 

19 1.888 15.000 1.627 1 23.466 52 377,49 
20 1.888 0 917 ! 22.549 47 362,74 
21 1.888 0 2.004 ' 20.545 42 330,50 
22 11.583 2.317 0 1.515 19.030 41 306,13 
23 2.317 0 2.434 1 16.596 36 266,97 
24 2.317 0 2.035 

1 
14.561 31 234,24 

25 2.317 0 2.408 12.153 26 195,50 
26 2.317 0 1.295 10.858 21 174,67 
27 9.302 2.326 15.000 2.800 23.058 52 370.92 
28 2.326 0 1.675 i 21.383 47 343,98 
29 2.326 0 2.192 19.191 42 308,72 
30 2.326 0 1.735 ! 17.456 37 280,81 
31 9.030 2.258 0 992 1 16.464 38 264,85 
32 2.258 0 2.242 14.222 33 228.78 
33 2.258 0 1.603 1 12.619 28 203.00 
34 2.258 0 2.015 1 10.604 23 170,58 
35 10.166 2.033 0 1.896 8.708 21 140,08 
36 2.033 15.000 1.680 1 22.028 49 354,35 
37 2.033 0 1.657 20.371 44 1 327,70 
38 2.033 0 1.842 1 18.529 39 298,07 
39 2.033 0 2.098 16.431 34 264,32 
40 9.304 2.326 0 1.768 1 14.663 31 235,88 
41 2.326 0 1.865 1 12.798 26 205,88 
42 2.326 0 1.817 10.981 21 1 176,65 
43 2.326 15.000 1.698 1 24.283 58 390,63 
44 9.109 2.277 0 1.429 22.854 55 367,64 
45 2.277 0 1.476 ' 21.378 50 1 343,90 
46 2.277 0 2.197 1 19.181 45 1 308,56 
47 2.277 0 1.097 i 18.084 40 290,91 
48 9.535 1.907 0 1.465 16.619 40 267,34 
49 1.907 0 1.775 14.844 35 238,79 
50 1.907 0 5.065 9.779 30 157.31 
51 1.907 0 2.1 15 7.664 25 123,29 
52 1.907 15.000 0 22.664 54 364,59 

! 
totaal 109.542 109.542 90.000 89.473 13.779,09 

i 

voorspel-

fout 

-388 
-469 
-198 

-1.298 
-805 
-1 96 
-625 
-955 

-1.183 
-395 
-343 
-557 
-542 
-276 

1 -110 
-28 

-701 
260 
-261 
-971 
116 
-802 
117 
-282 
91 

-1.022 
475 
-651 
-134 
-591 

! -1.266 
-16 
-655 
-243 
-137 
-353 
-376 
-191 
65 

-558 
-461 
-509 
-628 
-848 
-801 
-80 

-1.180 
-442 
-132 

1 3.158 

1 208 
1 -1.907 

676 



Bijlage 14c Overzicht berekening voorraadkosten in scenario la voor Gyno-daktarin 400 mg 1996 

GYN~DAKTARIN 3 vag. caps. 400 mg 1 i VV = 20 dagen vraag 1 

' 1 

week week- werkelijke voorraad voorraad voorraad- voorspel-
voorspelling levering afzet verloop verloop kosten fout 

1996 uit Beerse 1996 (aantallen) (daqen vraaq) 1996 

1 

22.137 66 
1 1.620 0 1.770 20.367 61 327,63 150 
2 1.620 1 0 1.689 18.678 i 56 300,46 69 
3 1.620 0 1.960 16.718 1 51 268,93 340 
4 1.620 0 860 15.858 i 46 255,10 -760 

5 1.541 0 1.220 14.638 1 41 235,47 -321 

6 1.541 0 1.829 12.809 ! 36 206,05 288 
7 1.541 0 1.400 11.409 31 183,53 -141 
8 1.541 0 1.070 10.339 i 26 166,32 -471 

9 1.556 0 834 9.505 1 25 152,90 -722 
10 1.556 15.000 1.622 22.883 54 368,11 66 
11 1.556 0 1.674 21 .209 1 49 341 ,18 118 
12 1.556 0 1.460 19.749 i 44 317,69 -96 
13 2.278 0 1.475 18.274 1 41 293,97 -803 
14 2.549 0 1.511 16.763 36 269,66 -1 .038 
15 2.549 0 1.677 15.086 31 242,68 -872 
16 2.549 0 1.759 13.327 26 214,39 -790 
17 2.549 0 1.086 12.241 21 196,92 -1.463 
18 1.914 0 2.148 10.093 i 26 162,36 234 
19 1.914 0 1.627 1 8.466 21 136,19 -287 
20 1.914 15.000 917 i 22.549 60 362,74 -997 
21 1.914 0 2.004 20.545 55 330,50 90 
22 1.899 0 1.515 19.030 50 306,13 ' -384 
23 1.899 0 2.434 1 16.596 1 45 266,97 535 
24 1.899 0 2.035 14.561 i 40 234,24 136 

25 1.899 0 2.408 12.153 35 195,50 509 
26 1.899 0 1.295 10.858 1 30 174,67 -604 
27 1.895 0 2.800 8.058 1 22 129,63 905 
28 1.895 15.000 1.675 21.383 i 60 343,98 i -220 
29 1.895 0 2.192 19.191 1 55 308,72 

1 
297 

30 1.895 0 1.735 17.456 ! 50 280,81 -160 
31 1.625 0 992 16.464 i 46 264,85 -633 
32 1.625 0 2.242 1 14.222 ' 41 228,78 617 
33 1.625 0 1.603 12.619 36 203,00 -22 
34 1.625 0 2.015 10.604 31 170,58 390 
35 1.768 0 1.896 8.708 24 140,08 128 

36 1.768 15.000 1.680 1 22.028 60 354,35 -88 
37 1.768 0 1.657 i 20.371 1 55 327,70 1 -111 

38 1.768 0 1.842 18.529 1 50 298,07 74 

39 1.768 0 2.098 1 16.431 45 264,32 330 
40 1.966 0 1.768 14.663 1 40 235,88 -198 
41 1.966 0 1.865 12.798 1 35 205,88 -101 
42 1.966 0 1.817 10.981 i 30 176,65 -149 
43 1.966 0 1.698 9.283 25 149,33 -268 
44 1.628 1 0 1.429 7.854 22 126,34 -199 
45 1.628 15.000 1.476 21.378 ' 60 343,90 -152 
46 1.628 0 2.197 19.181 55 308,56 569 
47 1.628 0 1.097 1 18.084 50 290,91 -531 

48 1.988 0 1.465 16.619 
1 

47 267,34 -523 
49 1.988 0 1.775 14.844 

1 
42 238,79 -213 

50 1.988 0 5.065 9.779 ' 37 157,31 3.077 
51 1.988 0 2.115 7.664 32 123,29 127 

52 1.988 0 0 7.664 1 27 123,29 -1.988 

1 

totaal 95.728 75.000 89.473 12.572,60 701 

1 



Bijlage 14d Overzicht berekening voorraadkosten in scenario lb voor Gyno-daktarin 400 mg 1996 

GYNO-DAKTARIN 3 vag. caps. 400 mg VV = 10 dagen vraag 

week week- werkelijke voorraad voorraad voorraad- voorspel-
voorspelling levering afzet verloop verloop kosten fout 

1996 uit Beerse 1996 (aantallen) (dagen vraag) 1996 

i 

22.137 66 
1.620 0 1.770 20.367 61 327,63 150 

2 1.620 0 1.689 18.678 i 56 300,46 69 
3 1.620 0 1.960 16.718 51 268,93 340 
4 1.620 0 860 15.858 46 255,10 -760 
5 1.541 0 1.220 14.638 42 235,47 -321 
6 1.541 0 1.829 12.809 37 206,05 288 
7 1.541 0 1.400 11.409 32 183,53 -141 
8 1.541 0 1.070 10.339 27 166,32 -471 
9 1.556 0 834 9.505 25 152,90 -722 
10 1.556 0 1.622 7.883 20 126,81 66 
11 1.556 0 1.674 6.209 15 99,88 118 
12 1.556 15.000 1.460 19.749 44 317,69 -96 
13 2.278 0 1.475 18.274 39 293,97 -803 
14 2.549 0 1.511 16.763 34 269,66 -1.038 
15 2.549 0 1.677 15.086 29 242,68 -872 
16 2.549 0 1.759 13.327 24 214,39 -790 
17 2.549 1 0 1.086 12.241 19 196,92 -1 .463 
18 1.914 0 2.148 10.093 26 162,36 234 
19 1.914 0 1.627 8.466 21 136,19 -287 
20 1.914 i 0 917 7.549 16 121,44 -997 
21 1.914 1 0 2.004 5.545 11 89,20 90 
22 1.899 15.000 1.515 19.030 51 306,13 -384 
23 1.899 0 2.434 16.596 46 266.97 535 
24 1.899 0 2.035 14.561 41 234,24 136 
25 1.899 0 2.408 12.153 36 195,50 509 
26 1.899 0 1.295 10.858 31 174,67 -604 
27 1.895 0 2.800 8.058 i 22 129,63 905 
28 1.895 0 1.675 6.383 17 102,68 -220 
29 1.895 0 2.192 4.191 i 12 67,42 297 
30 1.895 15.000 1.735 17.456 50 280,81 -160 
31 1.625 0 992 16.464 45 264,85 -633 
32 1.625 0 2.242 14.222 40 228,78 617 
33 1.625 0 1.603 12.619 35 203,00 -22 
34 1.625 0 2.015 10.604 30 170,58 390 
35 1.768 0 1.896 8.708 24 140,08 128 
36 1.768 0 1.680 7.028 i 19 113,06 -88 
37 1.768 0 1.657 5.371 14 86,40 -111 
38 1.768 15.000 1.842 18.529 50 298,07 74 
39 1.768 0 2.098 16.431 45 264,32 330 
40 1.966 0 1.768 14.663 40 235,88 -198 
41 1.966 0 1.865 12.798 35 205,88 -101 
42 1.966 0 1.817 10.981 30 176,65 -149 
43 1.966 0 1.698 9.283 25 149,33 -268 
44 1.628 0 1.429 7.854 22 126,34 -199 
45 1.628 0 1.476 6.378 i 17 102,60 -152 
46 1.628 0 2.197 4.181 12 67,26 569 
47 1.628 15.000 1.097 18.084 50 290,91 -531 
48 1.988 0 1.465 16.619 45 267,34 -523 
49 1.988 0 1.775 14.844 40 238,79 1 -213 
50 1.988 0 5.065 9.779 35 157,31 3.077 
51 1.988 0 2.115 7.664 30 123,29 127 
52 1.988 0 0 7.664 : 25 123,29 -1.988 

totaal 95.728 75.000 89.473 10.159,61 701 

'• 



Bijlage 14e Overzicht berekening voorraadkosten in scenario lla voor Gyno-daktarin 400 mg 1996 

GYNO-DAKTARIN 3 vag. caps. 400 mg 1 VV = 20 dagen vraag 

week week- werkelijke voorraad voorraad voorraad- voorspel-
voorspelling levering afzet verloop verloop kosten fout 

1996 uit Beerse 1996 (aantallen) (daoen vraao) 1996 

22.137 61 
1 1.866 0 1.770 20.367 56 327,63 -96 
2 1.866 0 1.689 18.678 51 300,46 

1 -177 
3 1.866 0 1.960 16.718 ' 46 268,93 94 ! 

4 1.866 0 860 15.858 1 41 255,10 -1.006 
5 1.523 0 1.220 14.638 1 40 235,47 -303 1 

6 1.523 0 1.829 12.809 i 35 206,05 306 
7 1.523 0 1.400 11.409 1 30 183,53 -123 
8 1.523 0 1.070 10.339 i 25 166,32 -453 
9 1.959 0 834 9.505 24 152,90 -1.125 
10 1.959 15.000 1.622 22.883 59 368,11 -337 
11 1.959 0 1.674 21 .209 54 341 ,18 -285 
12 1.959 0 1.460 19.749 49 317,69 -499 
13 2.060 0 1.475 18.274 44 293,97 -585 
14 1.691 0 1.511 16.763 42 269,66 -180 
15 1.691 0 1.677 15.086 37 242,68 -14 
16 1.691 0 1.759 13.327 ! 32 214,39 68 
17 1.691 0 1.086 12.241 27 196,92 ~05 
18 2.036 0 2.148 10.093 23 162,36 112 
19 2.036 15.000 1.627 23.466 50 377,49 -409 
20 2.036 0 917 22.549 45 362,74 -1 .119 
21 2.036 0 2.004 20.545 40 330,50 -32 
22 2.480 1 0 1.515 19.030 1 40 306,13 -965 
23 2.480 0 2.434 16.596 35 266,97 -46 
24 2.480 0 2.035 14.561 1 30 234,24 -445 
25 2.480 1 0 2.408 12.153 i 25 195,50 -72 
26 2.480 15.000 1.295 25.858 1 57 415,97 -1 .185 
27 2.243 0 2.800 23.058 52 370,92 557 
28 2.243 0 1.675 21 .383 47 343,98 -568 
29 2.243 0 2.192 19.191 42 308,72 -51 
30 2.243 0 1.735 17.456 37 280,81 -508 
31 2.175 0 992 16.464 1 35 264,85 -1 .183 
32 2.175 0 2.242 14.222 ! 30 228,78 67 
33 2.175 1 0 1.603 12.619 25 203,00 -572 
34 2.175 15.000 2.015 25.604 54 41 1,88 -160 
35 2.439 0 1.896 23.708 49 381 ,38 -543 
36 2.439 1 0 1.680 22.028 44 354,35 -759 
37 2.439 0 1.657 20.371 1 39 327,70 -782 
38 2.439 0 1.842 18.529 1 34 298,07 -597 
39 2.439 0 2.098 16.431 : 29 264,32 -341 
40 2.270 1 0 1.768 14.663 i 32 235,88 -502 
41 2.270 0 1.865 12.798 i 27 205,88 -405 
42 2.270 0 1.817 10.981 22 176,65 -453 
43 2.270 15.000 1.698 24.283 ' 59 390,63 -572 
44 2.282 0 1.429 22.854 : 54 367,64 -853 
45 2.282 0 1.476 21 .378 1 49 343,90 -806 
46 2.282 i 0 2.197 19.181 

1 
44 308,56 -85 

47 2.282 0 1.097 18.084 39 290,91 -1.185 
48 1.958 1 0 1.465 16.619 44 267,34 -493 1 

49 1.958 0 1.775 14.844 1 39 238,79 -183 
50 1.958 0 5.065 9.779 34 157,31 3.107 
51 1.958 1 0 2.115 7.664 1 29 123,29 157 
52 1.958 0 0 7.664 1 24 123,29 -1.958 

1 1 

totaal 108.631 75.000 89.473 1 14.261 ,68 671 

! 



Bijlage 14f Overzicht berekening voorraadkosten in scenario llb voor Gyno-daktarin 400 mg 1996 

GYNO-DAKTARIN 3 vag. caps. 400 mg VV = 10 dagM vraag 
' 

week week- werkelijke voorraad voorraad voorraad- voorspel-
voorspelling levering afzet verloop verloop kosten fout 

1996 uit Beerse 1996 (aantallen) (daaen vraaa) 1996 

22.137 66 
1 1.866 0 1.770 20.367 1 61 327,63 -96 
2 1.866 0 1.689 18.678 56 300,46 -177 
3 1.866 0 1.960 16.718 51 268,93 94 
4 1.866 0 860 15.858 46 255,10 -1.006 
5 1.523 0 1.220 14.638 41 235,47 -303 
6 1.523 0 1.829 12.809 36 206,05 306 
7 1.523 0 1.400 11.409 31 183,53 -123 
8 1.523 0 1.070 10.339 26 166,32 -453 
9 1.959 0 834 9.505 24 152,90 -1 .125 
10 1.959 0 1.622 7.883 19 126,81 -337 
11 1.959 0 1.674 6.209 14 99,88 -285 
12 1.959 15.000 1.460 19.749 50 317,69 -499 
13 2.060 0 1.475 18.274 45 293,97 -585 
14 1.691 0 1.511 16.763 40 269,66 -180 
15 1.691 0 1.677 15.086 35 242,68 -14 
16 1.691 0 1.759 13.327 30 214,39 68 
17 1.691 0 1.086 12.241 25 196,92 -ö05 
18 2.036 0 2.148 10.093 23 162,36 112 
19 2.036 0 1.627 8.466 18 136,19 -409 
20 2.036 0 917 7.549 13 121,44 -1.119 
21 2.036 15.000 2.004 20.545 43 330,50 -32 
22 2.480 0 1.515 19.030 38 306,13 -965 
23 2.480 0 2.434 16.596 33 266,97 -46 
24 2.480 0 2.035 14.561 1 28 234,24 -445 
25 2.480 0 2.408 12.153 23 195,50 -72 
26 2.480 0 1.295 10.858 18 174,67 -1.185 
27 2.243 0 2.800 8.058 17 129,63 557 
28 2.243 0 1.675 6.383 12 102,68 -568 
29 2.243 15.000 2.192 19.191 1 41 308,72 -51 
30 2.243 0 1.735 17.456 ' 36 280,81 -508 
31 2.175 0 992 16.464 31 264,85 -1.183 
32 2.175 0 2.242 14.222 1 26 228,78 67 
33 2.175 0 1.603 12.619 21 203,00 -572 
34 2.175 0 2.015 10.604 ' 16 170,58 -160 
35 2.439 0 1.896 8.708 17 140,08 1 -543 
36 2.439 0 1.680 7.028 12 113,06 -759 
37 2.439 15.000 1.657 20.371 44 327,70 -782 
38 2.439 0 1.842 18.529 39 298,07 -597 
39 2.439 0 2.098 16.431 34 264,32 -341 
40 2.270 0 1.768 14.663 32 235,88 -502 
41 2.270 0 1.865 12.798 27 205,88 -405 
42 2.270 0 1.817 10.981 22 176,65 -453 
43 2.270 0 1.698 9.283 1 17 149,33 -572 
44 2.282 0 1.429 7.854 17 126,34 -853 
45 2.282 0 1.476 6.378 12 102,60 -806 
46 2.282 15.000 2.197 19.181 49 308,56 -85 
47 2.282 0 1.097 18.084 44 290,91 -1 .185 
48 1.958 0 1.465 16.619 44 267,34 -493 
49 1.958 0 1.775 14.844 39 238,79 -183 
50 1.958 0 5.065 9.779 34 157,31 3.107 
51 1.958 0 2.115 7.664 29 123,29 157 
52 1.958 0 0 7.664 24 123,29 -1.958 

totaal 108.631 75.000 89.473 11 .124,81 671 



Bijlage 15 Gevoeligheidsanalyse van het exponential smoothing model in scenario I en Il 

Voorspellingen op week- of maandniveau 
In het exponential smoothing model van scenario I en Il worden de voorspellingen op weekniveau 
gemaakt omdat de planning in Beerse op hetzelfde detailniveau gebeurt. Wel is het zo dat 
maandvoorspellingen doorgestuurd worden vanuit Janssen-Cilag Tilburg naar Beerse, en dat 
Beerse er weer weekvoorspellingen van maakt. 

Voor de producten van de analysegroep is gekeken naar de standaard deviatie van de 
voorspelfout op maand- en op weekniveau. Het volgende werd gemeten: 
• voor 60% van de producten geldt Omaand > Oweek volgens: Omaand = 1,49 * Oweek (gemiddeld); 
• voor 40% van de producten geldt Omaand < Oweek volgens: Omaand = 0,94 * Oweek (gemiddeld). 

In het algemeen (los van dit onderzoek) geldt: Omaand > crweek • Dit verschil wordt veroorzaakt 
doordat de voorspelfout op maandniveau opgebouwd is uit de som van de voorspelfouten op 
weekniveau. De relatie is als volgt: 
• Bij een 4-weekse maand: Omaand = ../ 4 * Oweek ; 

• Bij een 5-weekse maand: Omaand = .,/ 5 * Oweek . 

Over een jaar bekeken (een jaar heeft vier 5-weekse maanden en acht 4-weekse maanden) zou 
de standaard deviatie op maandniveau dus een factor 2, 1 groter moeten zijn dan de standaard 
deviatie op weekniveau. 
Zoals hierboven getoond is dit niet het geval en is het verschil kleiner. Dit betekent dat een ander 
effect meespeelt, een effect dat de standaard deviatie op maandniveau doet dalen ten opzichte 
van de standaard deviatie op weekniveau. 
Dit effect is correlatie. Dit wil zeggen dat de vier of vijf waarnemingen binnen een maand onderling 
gecorreleerd zijn. Vaak zijn alle waarnemingen binnen een maand allemaal negatief of allemaal 
positief. Wanneer waarnemingen onderling gecorreleerd zijn dan is de kwadratensom kleiner dan 
bij waarnemingen die niet gecorreleerd zijn (in het laatste geval tellen grote waardes in verhouding 
veel sterker mee en zorgen voor een grote kwadratensom) . 
Een kleinere kwadratensom zorgt dan weer voor een kleinere standaard deviatie. 

Aangezien voor geen enkel product de standaard deviatie op maandniveau meer dan 2, 1 keer zo 
groot is als de standaard deviatie op weekniveau, geldt voor alle producten dat de waarnemingen 
binnen een maand onderling gecorreleerd zijn. 
Ook kan uit het verschil tussen de standaard deviatie op week- en maandniveau geconcludeerd 
worden dat voorspellingen op weekniveau betrouwbaardere resultaten geven dan voorspellingen 
op maandniveau. 

Smoothing constante a 
In scenario 1, Il en 111 is gebruik gemaakt van exponential smoothing. In alle drie de gevallen is 
a = 0, 10 gebruikt. Deze a-waarde heeft zich bewezen als default. Om te testen hoe gevoelig de 
voorspellingen zijn voor de gekozen a zijn voorspellingen gemaakt voor de analysegroep met 
ander waardes voor a. Onderstaande tabel presenteert deze gegevens. 

Procentueel verschil in standaard deviatie van de voorspelfout (qemiddeld voor analvseqroep) 

a = 0,01 t.o.v. a = 0, 10 a = 0,30 t.o.v. a = 0,10 

ES voorspelling o.b.v. afzet 6% 7% 
Janssen-Cilag (scenario 1) 

ES voorspelling o.b.v. afzet 2% 2% 
OPG (scenario Il) 

ES = exoonential smoothino 

De smoothing constante a is bepalend voor de mate waarin gegevens uit het verleden 
meegenomen worden in de voorspelling. Uit bovenstaande tabel kan opgemaakt worden dat de 
voorspellingen relatief ongevoelig zijn voor een verandering in de a-waarde. 



Bijlage 16 Berekening veiligheidsvoorraden 

De veiligheidsvoorraden worden bepaald aan de hand van onderstaande formule: 

veiligheidsvoorraad = k * ..JL * cr 

P2 = 99%, fractie vraag die uit voorraad voldaan kan worden (servicegraad) 
Q = minimale bestelgrootte 
L = lead time = bevroren periode bij productie in Beerse = 2 of 3 maanden 
cr = standaard afwijking van de voorspelfout 
k is een veiligheidsfactor die afhankelijk is van de gekozen definitie van de servicegraad. 
Hier is de servicegraad P2 genomen (percentage producten dat uit voorraad geleverd kan worden, 
zie paragraaf 5.1 .2) . 
De factor k wordt dan bepaald uit de standaard normale verdeling d.m.v. Gu(k) = (Q/cr) *(1-P2) 

De voorspelfout wordt bepaald door het verschil tussen de werkelijke afzet van Janssen-Cilag en 
de voorspelling die berekend is met behulp van een voorspelmodel. 

Bron: [Silver et al, 1985] 



Bijlage 17a Veiligheidsvoorraden scenario lb 

PRODUCT vv gemiddelde vv VV in dagen VV in dagen huidige 

in vraag in weken vraag vraag (afgerond VVln 
aantallen per week vraag (afgerond) op hele weken) dagen vraag 

OAKT ACORT 15 g creme 6.125 2.910 2,10 11 15 20 

DAKTARIN 30 g creme 15.550 4.005 3,88 19 20 20 

DAKTARIN 80 g orale gel 2.093 1.322 1,58 8 10 20 

GYNO DAKTARIN 400 mg 3 caps. 2.792 1.721 1,62 8 10 30 

HISMANAL 10 mg 30 tabl. 935 319 2,93 15 15 30 

IMODIUM 100 ml 911 655 1,39 7 10 15 

IMODIUM 2 mg 20 caps. 6.784 1.098 6,18 31 20 20 

IMOOIUM 2 mg 500 caps. 143 49 2,92 15 15 15 
LIVOCAB neusspray 15 ml 9.920 1.405 7,06 35 20 20 

UVOCAB oogdruppels 4 ml. 16.519 2.682 6,16 31 20 20 

MOTILIUM 200 ml 191 198 0,96 5 5 15 

MOTILIUM 10 mg 6 zetpillen 4.674 823 5,68 28 20 20 

NIZORAL 60 ml hoofdgel 5.991 3.674 1,63 8 10 15 

PREPULSID 10 mg 120 tabl. 1.966 309 6,36 32 20 20 

PREPULSID 5 mg 120 tabl. 73 108 0,68 3 5 20 

PREPULSID 200 ml suspensie 1.211 1.037 1,17 6 10 15 

PREPULSID 20 mg 60 tabl. 3.121 1.806 1,73 9 10 15 

RISPERDAL 20 tabl. 2 mg 930 352 2,64 13 15 20 

RISPERDAL 20 tabl. 4 mg 532 96 5,54 28 20 20 

RISPERDAL 60 tabl 1 mg 2.905 1.303 2,23 11 15 20 

De veiligheidsvoorraad (VV) is vastgesteld zoals beschreven in bijlage 16. Hierbij is de 
voorspelfout gebaseerd op voorspellingen gemaakt met het exponential smoothing voorspelmodel 
aan de hand van afzetgegevens van Janssen-Cilag. 

Bij Janssen-Cilag is men gewoon om met veiligheidsvoorraden in hele weken vraag te rekenen. 
Daarom is er voor gekozen om dat in de modellen ook zo te doen. Bij de bepaling van nieuwe 
veiligheidsvoorraden is steeds naar boven afgerond op hele weken vraag. 

De huidige veiligheidsvoorraad is als bovengrens genomen. Dit wil zeggen dat wanneer de 
berekende veiligheidsvoorraad hoger uitkwam dan de huidige, de huidige veiligheidsvoorraad 
aangehouden is. 



Bijlage 17b Veiligheidsvoorraden scenario llb 

PRODUCT vv gemiddelde vv VV In dagen VV In dagen huidige 
in vraag In weken vraag vraag (afgerond VVln 

aantallen per week vraaQ (afqerond) op hele weken) daqen vraaq 

DAKTACORT 15 g creme 6.675 2.910 2,29 11 15 20 
DAKTARIN 30 g creme 15.297 4.005 3,82 19 20 20 
DAKTARIN 80 g orale gel 1.852 1.322 1 .40 7 10 20 
GYNO DAKTARIN 400 mg 3 caps. 2.628 1.721 1,53 8 10 30 
HISMANAL 10 mg 30 tabl. 931 319 2,92 15 15 30 
IMODIUM 100 ml 864 655 1,32 7 10 15 
IMODIUM 2 mg 20 caps. 6.423 1.098 5,85 29 20 20 
IMODIUM 2 mg 500 caps. 146 49 2,98 15 15 15 
LIVOCAB neusspray 15 ml 7.887 1.405 5,61 28 20 20 
LIVOCAB oogdruppels 4 ml. 14.072 2.682 5,25 26 20 20 
MOTILIUM 200 ml 185 198 0,93 5 5 15 
MOTILIUM 10 mg 6 zetpillen 3.936 823 4,78 24 15 20 
NIZORAL 60 ml hoofdgel 5.781 3.674 1,57 8 10 15 
PREPULSIO 10 mg 120 tabl. 1.867 309 6,04 30 20 20 
PREPULSID 5 mg 120 tabl. 81 108 0,75 4 5 20 
PREPULSID 200 ml suspensie 1.300 1.037 1,25 6 10 15 
PREPULSID 20 mg 60 tabl. 3.370 1.806 1,87 9 10 15 
RISPERDAL 20 tabl. 2 mg 927 352 2,63 13 15 20 
RISPERDAL 20 tabl. 4 mg 521 96 5.43 27 20 20 
RISPERDAL 60 tabl 1 mg 2.963 1.303 2,27 11 15 20 

De veiligheidsvoorraad (VV) is vastgesteld zoals beschreven in bijlage 16. Hierbij is de 
voorspelfout gebaseerd op voorspellingen gemaakt met het exponential smoothing voorspelmodel 
aan de hand van afzetgegevens van OPG. 

Bij Janssen-Cilag is men gewoon om met veiligheidsvoorraden in hele weken vraag te rekenen. 
Daarom is er voor gekozen om dat in de modellen ook zo te doen. Bij de bepaling van nieuwe 
veiligheidsvoorraden is steeds naar boven afgerond op hele weken vraag. 

De huidige veiligheidsvoorraad is als bovengrens genomen. Dit wil zeggen dat wanneer de 
berekende veiligheidsvoorraad hoger uitkwam dan de huidige, de huidige veiligheidsvoorraad 
aangehouden is. 

' t 



Bijlage 18 Optimalisering m.b.v. Solver in Excel 

Define and solve a problem using Solver 
1 In the Set Target Cell box, type a cell reference or name tor the target cell. 
2 To have the value of the target cell be as large as possible, click Max. 

To have the value of the target cell be as small as possible, click Min. 
To have the target cell be a certain value, click Value Of and then type the value in the 
box. 

3 In the By Changing Cells box, type a name or reference tor each changing cell, separating 
multiple references with commas. 
To have Solver automatically propose the changing cells based on the target cell, click 
Guess. 

4 In the Subject To The Constraints box, enter any constraints you want to apply. 
5 Click Saive. 
6 To keep the solution values on the worksheet, click Keep Solver Solution in the Solver 

Results dialog box. 
To restore the original data, click Restore Original Values. 

Set Target Cell 
Specifies the target cell that you want to set to a certain value or that you want to maximize or 
minimize. 

EgualTo 
Specifies whether you want the target cell to be maximized, minimized, or set to a certain value. 

By Changing Cells 
Specifies the cells that can be adjusted until the constraints in the problem are satisfied and the 
cell in the Set Target Cell box reaches its target. 

Subject To The Constraints 
Lists the current restrictions on the problem. 

Reports 
Creates the type of report you specify, placing each on a separate sheet in the workbook. 

Sensitivity 
Provides information about how sensitive the solution is to small changes in the Set Target Cell 
formula or the constraints. 

Limits 
Lists the target cell and the adjustable cells with their respective values, lower and upper limits, 
and target values. 

Algorithm used by Solver 
Microsoft Excel Solver uses the Generalized Reduced Gradient (GRG2) nonlinear optimization 
code developed by Leon Lasdon, University of Texas at Austin, and Allan Waren, Cleveland State 
University. 
Linear and integer problems use the simplex method with bounds on the variables, and the 
branch-and-bound method, implemented by John Watson and Dan Fylstra, Frontline Systems, 
Ine. 



Bijlage 19a Uitgangsmodel scenario 111 voor Hismanal 30 tabl. 10 mg 1996 
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,~.., 8 .... 35.283 6 .714 6.7 14 35.283 1.573.08 5.914 11 4 .863 10J)()() 6. 714 11L994 

SERVICEGRAAD OPO: 10000 SERVICEGRAAD =: 10000 

Veronderstellingen bij het uitgangsmodel scenario 111 
• OPG is de enige afnemer van Janssen-Cilag; 
• de voorraden van Janssen-Cilag worden tegen GIP gewaardeerd, die van OPG tegen AIP, 

beide tegen een rentepercentage van 7%; 
• de bestelgrootte van Janssen-Cilag aan de productievestigingen staat vast en is hetzelfde als 

in de werkelijkheid; 
• de bestelgrootte Q van OPG aan Janssen-Cilag is zoals ze nu door OPG gebruikt wordt; 
• OPG werkt met een (R,s,Q) of (R,s,S)-voorraadaanvulsysteem zoals beschreven in paragraaf 

5.2.2; 
• een levering van de productievestiging van Janssen-Cilag wordt gepland op het moment dat de 

voorraad in Nederland op basis van de voorspellingen op of onder de veiligheidvoorraadnorm 
komt (zie bijlage 10); 

• de productievestigingen van Janssen-Cilag leveren met 100% betrouwbaarheid. 

OPG groothandel 
Voor Hismanal is gebruik gemaakt van het (R,s,Q)-systeem. De volgende instellingen zijn 
gebruikt: R = 1 week 

s = 480 
Q = 373 

Janssen-Cilag 
Voor Hismanal zijn de volgende instellingen gebruikt: Q = 5.000 

s = 376 

'• 



Opzet uitgangsmodel 
In het uitgangsmodel van scenario 111 zijn de voorspellingen voor de OPG-vraag bepaald met 
behulp van het exponential smoothing model met een a van 0.10 (zie bijlage 9). De 
veiligheidsvoorraad van Janssen-Cilag die er voor OPG ligt, is berekend door de 
veiligheidsvoorraad die er voor de gehele markt ligt met factor k te vermenigvuldigen (zie figuur 
6.6). Na deze vereenvoudiging van de werkelijkheid blijkt uit het uitgangsmodel dat de 
servicegraad van OPG voor alle producten van de analysegroep 100% is. Voor Janssen-Cilag ook 
op drie producten na, die een servicegraad van 99% (tweemaal) en 95% hebben (zie bijlage 19a). 



Bijlage 19b Voorbeeld scenario lila voor Hismanal 30 tabl. 10 mg 1996 
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SERVICEGRAAO OPG: 9914 

Microsoft Excel 7.0a Answer Report 
Worksheet: [scenario3a1 .xls]HISMAopl 
Report Created: 19-6-9715:47 
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Bijlage 19c Voorbeeld scenario lllb voor Hismanal 30 tabl. 10 mg 1996 
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Bijlage 20a Overzicht uitgangsmodel en scenario lila voor analysegroep 1996 

VEILIGHEIDSVOORRAAD JANSSEN-CILAG VOORRAADKOSTEN J-C + OPG 
(daaen vraaa) (guldens) 

huldla 1 scenario 3a 1 verlaging huidla 1 scenario 3a 1 ver1aalna 

daktacort creme 15 g 9 -6 168% 3.665.91 2.749,06 25% 
daktarin creme 30 g 24 -20 183% 18.630,41 12.688,27 32% 
daktarin orale gel 80 g 8 -13 274% 6.047,24 4.279,37 29% 
gyno-<:laktarin 3 vag. caps. 400 mg 7 -11 253% 7.760,99 6.554,49 16% 
hismanal 30 tabl. 10 mg 15 -46 413% 6.166,77 4.520,68 27% 
imodium 100 ml. drinkb. vloeistof 7 -22 425% 3.334, 18 2.285,86 31% 
imodium 20 caps. 2 mg 31 -17 156% 4.124,06 2.135,89 48% 
imodium 500 caps. 2 mg 30 11 .008,77 9.892,75 10% 

livocab neusspray 15 ml 32 -36 213% 19.206,23 10.873,79 43% 
livocab oogdruppels 4 ml 28 -20 172% 19.504,69 7.652,80 61% 
motilium 200 ml. drinkb. vloeistof 5 -36 886% 3.241 ,64 2.505,94 23% 
motilium 6 supp. 10 mg 31 8 74% 1.413,17 966,18 32% 
nizoral hoofdgel 60 ml 8 -8 196% 20.619,48 14.704,35 29% 
pre puls id 120 tabl. 10 mg 42 -20 148% 24.295,93 20.672,83 15% 
prepulsid 120tabl. 5 mg 3 -24 904% 8.846,46 7.098.64 20% 
prepulsid 200 ml. drinkb. vloeistof 6 -11 267% 8.319,82 6.389,32 23% 
prepulsid 60 tabl. 20 mg 10 -13 229% 64.261 ,34 42.780,54 33% 
risperdal 20 tabl. 2 mg 12 -22 289% 8.975,81 5.324,50 41% 

risperdal 20 tabl. 4 mg 24 -21 191% 3.499,75 2.253 ,01 36% 
risperdal 60 tabl. 1 mg 4 -9 328% 25.401,89 20.520,84 19% 

GEMIDDELD 16 -18 214% 
TOTAAL 268.324,54 186.849, 11 30% 

• aangezien er geen levering gepland wordt kan de minimale veiligheidsvoorraad niet worden bepaald 

SERVICEGRAAD JANSSEN-CILAG SERVICEGRAAD OPG 

huldig 1 scenario 3a 1 verlaging huidig 1 scenario 3a 1 ver1aging 

daktacort creme 15 g 100,0% 92,3% 8% 100,0% 99,5% 1% 
daktarin creme 30 g 100,0% 91 ,0% 9% 100,0% 99,9% 0% 
daktarin orale gel 80 g 100,0% 92,7% 7% 100,0% 99,6% 0% 
gyno-<:laktarin 3 vag. caps. 400 mg 100,0% 95,6% 4% 100,0% 99,6% 0% 
hismanal 30 tabl. 10 mg 100,0% 88,5% 12% 100,0% 99,9% 0% 
imodium 100 ml. drinkb. vloeistof 100.0% 88,2% 12% 100,0% 99,8% 0% 
imodium 20 caps. 2 mg 100,0% 87,1% 13% 100,0% 100,0% 0% 
imodium 500 caps. 2 mg 100,0% 100,0% 0% 100,0% 100,0% 0% 
livocab neusspray 15 ml 100,0% 76.8% 23% 100,0% 99,7% 0% 
livocab oogdruppels 4 ml 100,0% 65,9% 34% 100,0% 100,0% 0% 
motilium 200 ml. drinkb. vloeistof 100,0% 90,8% 9% 100,0% 100,0% 0% 
motilium 6 supp. 10 mg 99,3% 95.5% 4% 100,0% 100,0% 0% 
nizoral hoofdgel 60 ml 100,0% 91.1% 9% 100,0% 100,0% 0% 
prepulsid 120 tabl. 10 mg 100,0% 95,3% 5% 100,0% 100,0% 0% 
prepulsid 120 tabl. 5 mg 100,0% 92,1% 8% 100,0% 100,0% 0% 
prepulsid 200 ml. drinkb. vloeistof 100,0% 92,1% 8% 100,0% 100,0% 0% 
prepulsid 60 tabl. 20 mg 100,0% 85.6% 14% 100,0% 100,0% 0% 
risperdal 20 tabl. 2 mg 99,3% 84,5% 15% 100,0% 100,0% 0% 
risperdal 20 tabl. 4 mg 94,8% 77,2% 19% 100,0% 99,6% 0% 
risperdal 60 tabl. 1 mg 100,0% 90,1% 10% 100,0% 100,0% 0% 

TOTAAL 100,0% 87,3% 13% 100,0% 99,9% 0% 



VOORRAADKOSTEN J.C VOORRAADKOSTEN OPG VOORRAADKOSTEN J.C + OPG 

lauldensl lauldenal lauldens) 

huldla 1 scenario 3a 1 vertaalna huldig 1 scenario 3a 1 verlaging huldig 1 scenario3a 1 vflrtaqlna 

daktacort creme 15 g 3.119,28 2.229,81 29% 546,63 519,24 5% 3.665,91 2.749,06 25% 
daktarin creme30g 15.669,43 9.911,95 37% 2.930,98 2.776,32 5% 18.630,41 12.688,27 32% 
daktarin orale gel 80 g 4.981,85 3.263,46 34% 1.065,39 1.015,91 5% 6.047,24 4.279,37 29% 

gyno-<laktarin 3 vag. caps. 400 mg 6.336,01 5.191,66 18% 1.394,99 1.362,83 2% 7.760,99 6.554,49 16% 

hismanal 30 tabl. 10 mg 4.593,69 3.017,15 34% 1.573,08 1.503,53 4% 6.166,77 4.520,68 27% 

imodium 1 00 ml. drinkb. vloeisto 2.821,57 1.813,25 36% 512,62 472,61 8% 3.334, 18 2.285,86 31% 

imodium 20caps. 2 mg 3.134,83 1.202,61 62% 989,23 933,28 6% 4.124,06 2.135,89 48% 

imodium 500 caps. 2 mg 8.519,58 7.403,56 13% 2.489,19 2.489,19 0% 11.008,77 9.892,75 10% 

livocab neusspray 15 ml 12.898,42 5.129,21 60% 6.307,82 5.744,58 9% 19.206,23 10.873,79 43% 

livocab oogdruppels 4 ml 12.352,92 1.766,29 86% 7.151,77 5.886,50 18% 19.504,69 7.652,80 61% 

motilium 200 ml. drinkb. vloeisto1 2.927,44 2.210,53 24% 314,19 295,41 6% 3.241,64 2.505,94 23% 
motitium 6 supp. 10 mg 1.218,57 776,23 36% 194,60 189,94 2% 1.413,17 966,18 32% 

nizoral hoofdgel 60 ml 16.778,93 11.072,07 34% 3.840,55 3.632,28 5% 20.619,48 14.704,35 29% 

prepulsid 120 tabl. 10 mg 19.117,88 15.552,79 19% 5.178,05 5.120,03 1% 24.295,93 20.672,83 15% 

prepulsid 120 tabl. 5 mg 8.031,95 6.320,17 21% 814,51 778,47 4% 8.846,46 7.098,64 20% 

prepulsid 200 ml. drinkb. vloeistof 6.686,72 4.834,35 28% 1.633,10 1.554,97 5% 8.319,82 6.389,32 23% 
prepulsid 60 tabl. 20 mg 51.941,35 31.308,11 40% 12.319,99 11.472,46 7% 64.261,34 42.780,54 33% 

risperdal 20 tabl. 2 mg 6.330,95 2.933,97 54% 2.644,86 2.390,53 10% 8.975,81 5.324,50 41% 

risperdal 20 labl. 4 mg 2.036,78 918,82 55% 1.462,97 1.334,20 9% 3.499,75 2.253,01 36% 
risperdal 60 tabl. 1 mg 16.526,58 12.041 ,39 27% 8.875,31 8.479,46 4% 25.401 ,89 20.520,84 19% 

TOTAAL 206.024,73 128.897,38 37% 62.239,83 57.951,74 7% 268.324,54 1811.849,11 30% 

GEMIDDELDE VOORRAAD J.C GEMIDDELDE VOORRAAD OPG GEMIDDELDE VOORRAAD J.C + OPG 
(daaen vraaal (daaenv.......,1 i(d.......,vraaal 

huldla 1 scenario 3a 1 verlaaina huidig 1 scenario3a 1 verlaging huidig 1 scenario 3a 1 vertsaina 

daktacort creme 15 g 58 41 29% 9 9 5% 67 50 25% 

daktarin creme 30 g 75 47 37% 11 11 5% 86 58 33% 

daktarin orale gel 80 g 60 40 34% 11 10 5% 71 50 30% 

gyno-<laktarin 3 vag. caps. 400 mg 54 44 18% 10 10 2% 64 54 16% 

hismanal 30 tabl. 10 mg 83 55 34% 25 24 4% 109 79 27% 
imodium 1 00 ml. drinkb. vloeistof 96 62 36% 17 15 8% 113 77 32% 

imodium 20 caps. 2 mg 67 26 62% 19 18 6% 87 44 49% 

imodium 500 caps. 2 mg 221 192 13% 32 32 0% 253 224 11% 

livocab neusspray 15 ml 65 26 60% 31 28 9% 95 54 44% 

livocab oogdruppels 4 ml 49 7 86% 28 23 18% 77 30 61% 

motilium 200 ml. drinkb. vloeisto 239 181 24% 25 23 6% 264 204 23% 
motilium 6supp.10mg 54 35 36% 8 7 2% 62 42 32% 

nizoral hooldgel 60 ml 41 27 34% 8 8 5% 49 35 29% 

prepulsid 120 tabl. 10 mg 119 97 19% 24 24 1% 143 121 16% 

prepulsid 120 tabl. 5 mg 230 181 21% 23 22 4% 253 203 20% 

prepulsid 200 ml. drinkb. vloeisto 46 33 28% 10 9 5% 56 42 24% 

prepuisid 60 labl. 20 mg 48 29 40% 10 9 7% 57 38 34% 

risperdal 20tabl. 2 mg 60 28 54% 25 22 10% 85 50 41% 

risperdal 20 tabl. 4 mg 50 22 55% 37 34 9% 87 57 35% 
risperdal 60Iabl. 1 mg 27 19 27% 12 11 4% 39 31 2(/1/o 

GEMIDDELD 87 60 32% 19 17 6% 106 77 27% 

TOTAAL 1.742,53 1.191,42 32% 373,52 349,85 6% 2.116,05 1.541,28 27% 



Bijlage 20b Overzicht uitgangsmodel en scenario lllb voor analysegroep 1996 

VEILIGHEIDSVOORRAAD OPG VOORRAADKOSTEN J•C + OPG 
(dagen vraaal (guldens) 

huldig 1 scenario 3b 1 verlaging huldig 1 scenario 3b 1 verlaging 

daktacort creme 15 g 9 9 0% 3.665,91 2.749,06 25% 
daktarin creme 30 g 10 10 0% 18.630,41 12.688,27 32% 
daktarin orale gel 80 g 10 10 0% 6.047,24 4.279,37 29% 
gyno-daktarin 3 vag. caps. 400 mg 9 9 0% 7.760,99 6.554,49 16% 
hismanal 30 tabl. 10 mg 18 15 15% 6.166,77 4.510,03 27% 
imodium 100 ml. drinkb. vloeistof 14 14 3% 3.334,18 2.285,59 31% 
imodium 20 caps. 2 mg 15 8 50% 4.124,06 1.921 ,94 53% 
imodium 500 caps. 2 mg 11 11 0% 11 .008,77 9.892,75 10% 
livocab neusspray 15 ml 31 31 0% 19.206,23 10.873,79 43% 
livocab oogdruppels 4 ml 28 28 0% 19.504,69 7.652,80 61% 
motilium 200 ml. drinkb. vloeistof 19 11 40% 3.241,64 2.499,03 23% 
motilium 6 supp. 10 mg 5 1 78% 1.413,17 823,76 42% 
nizoral hoofdgel 60 ml 8 8 0% 20.619,48 14.704,35 29% 
prepulsid 120 tabl. 10 mg 15 15 0% 24.295,93 20.672,83 15% 
prepulsid 120 tabl. 5 mg 17 12 31% 8.846,46 7.083,38 20% 
prepulsid 200 ml. drinkb. vloeistof 9 9 0% 8.319,82 6.389,32 23% 
pre puls id 60 tabl. 20 mg 9 9 0% 64.261 ,34 42.780,54 33% 
risperdal 20 tabl. 2 mg 25 25 0% 8.975,81 5.324,50 41% 
risperdal 20 tabl. 4 mg 38 38 0% 3.499,75 2.253,01 36% 
risperdal 60 tabl. 1 mg 10 10 0% 25.401,89 20.520,84 19% 

GEMIDDELD 15 14 9% 
TOTAAL 268.324,54 186.459,65 31% 

SERVICEGRAAD JANSSEN-Cl LAG SERVICEGRAAD OPG 

huldig 1 scenario 11I-2 I verlaging huldig 1 scenario 111-2 I verlaging 

daktacort creme 15 g 100,0% 92,3% 8% 100,0% 99,5% 1% 
daktarin creme 30 g 100,0% 91,0% 9% 100.0% 99,9% 0% 
daktarin orale gel 80 g 100,0% 92,7% 7% 100,0% 99,6% 0% 
gyno-daktarin 3 vag. caps. 400 mg 100,0% 95,6% 4% 100,0% 99,6% 0% 
hismanal 30 tabl. 10 mg 100,0% 88,5% 12% 100,0% 99,9% 0% 
imodium 100 ml. drinkb. vloeistof 100,0% 88,2% 12% 100,0% 99,8% 0% 
imodium 20 caps. 2 mg 100,0% 90,7% 9% 100,0% 99,7% 0% 
imodium 500 caps. 2 mg 100,0% 100,0% 0% 100,0% 100,0% 0% 
livocab neusspray 15 ml 100,0% 76,8% 23% 100,0% 99,7% 0% 
livocab oogdruppels 4 ml 100,0% 65,9% 34% 100,0% 100,0% 0% 
motilium 200 ml. drinkb. vloeistof 100,0% 94,8% 5% 100,0% 100,0% 0% 
motilium 6 supp. 10 mg 99,3% 98,5% 1% 100,0% 100,0% 0% 
nizoral hoofdgel 60 ml 100,0% 91,1% 9% 100,0% 100,0% 0% 
prepulsid 120 tabl. 10 mg 100,0% 95,3% 5% 100,0% 100,0% 0% 
prepulsid 120tabl. 5 mg 100,0% 92,1% 8% 100,0% 100,0% 0% 
prepulsid 200 ml. drinkb. vloeistof 100,0% 92,1% 8% 100,0% 100,0% 0% 
pre puls id 60 tabl. 20 mg 100,0% 85,6% 14% 100,0% 100,0% 0% 
risperdal 20 tabl. 2 mg 99,3% 84,5% 15% 100,0% 100,0% 0% 
risperdal 20 tabl. 4 mg 94,8% 77,2% 19% 100,0% 99,6% 0% 
risperdal 60 tabl. 1 mg 100,0% 90,1% 10% 100,0% 100,0% 0% 

TOTAAL 100,0% 87,6% 12% 100,0% 99,8% 0% 



VOORRAADKOSTEN ~C VOORRAADKOSTEN OPG VOORRAADKOSTEN ~C + OPG 

/auldenal /auldenal /auldenal 

huldla 1 scenario 3b 1 •""""Ina huldla 1 scenario 3b 1 verlaalna huldla 1 scenario 3b 1 •""""Ina 

dal<tacort creme 15 g 3.119,28 2.229,81 29% 546,63 5 19,24 5% 3.665,91 2.749,06 25% 

daktarin creme30g 15.669,43 9.911,95 37% 2.930,98 2 .776,32 5% 18.630,41 12.688,27 32% 

daktarin orale gel 80 g 4.981,85 3.263.46 34% 1.065,39 1.015,91 5% 6.047,24 4.279,37 29% 

gyno-daktarin 3 vag. caps. 400 mg 6.336,01 5.191,66 t8% 1.394,99 1.362.83 2% 7.760,99 6.554,49 16% 

hismanal 30 tabl. 10 mg 4.593,69 3.139,55 32% 1.573,08 1.370,49 13% 6.166,77 4.510,03 27% 

imodium 1 00 ml. drinkb. vloeisto 2.821,57 1.816,30 36% 512,62 469,30 8% 3.334, 18 2 .285,59 31% 

imodium 20caps. 2 mg 3.134,83 1.348,22 57% 989,23 573,73 42% 4.124,06 1.921,94 53% 

imodium 500 caps. 2 mg 8.519,58 7.403,56 13% 2.489,19 2 .489, 19 0% 11.008,77 9.892,75 1()% 

livocab neusspray 15 ml 12.898,42 5.129,21 60% 6.307,82 5.744,58 9% 19.206,23 10.873,79 43% 

livocab oogdruppels 4 ml 12.352,92 1.766,29 86% 7.151,77 5 .886,50 18% 19.504,69 7.652,80 61% 

motilium 200 ml. drinkb. vloeisto 2.927,44 2 .289,85 22% 314,19 209, 18 33% 3 .241,64 2.499,03 23% 

motilium 6 supp. 10 mg 1.218,57 715,21 41% 194,60 lCM!,54 44% 1.413,17 823,76 42% 

nizoral hoo/dgel 60 ml 16.778,93 11.072,07 34% 3.840,55 3.632,28 5% 20.619,48 14.704,35 29% 

prepulsid 1201abl 10 mg 19.117,88 15.552,79 19% 5.178,05 5.120,03 1% 24.295,93 20.672,83 15% 

prepulsid 1201abl. 5 mg 8.031,95 6.495,46 19% 814,51 587,92 28% 8.846,46 7.083,38 20% 

prepulsid 200 ml. drinkb. vloeisto 6.688,72 4.834,35 28% 1.633,10 1.554,97 5% 8.319,82 6.389,32 23% 

prepulsid 60 tabl. 20 mg 51 .941,35 31.3CM!,11 40o/o 12.319,99 11.472,46 7% 64.261,34 42.780,54 33% 

risperdal 201abl. 2 mg 6.330,95 2.933,97 54% 2.644,86 2 .390,53 10o/o 8.975,81 5.324,50 41% 

risperdal 20 tabl. 4 mg 2.036,78 918,62 55% 1.462,97 1.334,20 9% 3.499,75 2253,01 36% 

risperdal 601abl. 1 mg 16.526,58 12.041,39 27% 8.875,31 8.479,46 4% 25.401,89 20.520.84 19o/o 

TOTAAL 208.024,73 129.362,03 37% 82.2311,83 57.0117,86 8% 288.324,54 1811.459,85 31% 

GEMIDDELDE VOORRAAD~ GEMIDDELDE VOORRAAD OPG GEMIDDELDE VOORRAAD ~C + OPG 

ldaaenvrual ,_vrual IM-y ... .,,,, 

huldla 1 scenario 3b 1 verlaalna huidla 1 scenario 3b 1 •-Ina huldla 1 acenarlo 3b 1 •""""Ina 

dal<tacort creme 15 g 58 42 28% 9 9 5% 67 51 25% 

daktarin creme 30g 75 42 44% 11 11 5% 86 53 38% 

daktarin orale gel 80 g 60 36 40o/o 11 10 5% 71 46 35% 

gyno-daktarin 3 vag. caps. 400 mg 54 41 25% 10 10 2% 64 50 21% 

hismanal 30 labl. 10 mg 83 55 34% 25 22 13% 109 77 29o/o 

imodium t 00 ml. drinkb. vloeisto 96 64 34% 17 15 8% 113 79 30o/o 

imodium 20caps. 2 mg 67 29 57% 19 11 42% 87 40 54% 

imodium 500 caps. 2 mg 221 103 54% 32 32 0% 253 135 47% 

livocab neusspray 15 ml 65 27 58% 31 28 9% 95 55 43% 

livocab oogdruppels 4 ml 49 7 85% 28 23 18% 77 30 60% 

motilium 200 ml. drinkb. vloeisto 239 195 18% 25 16 33% 264 212 20% 

motilium 6 supp. 10 mg 54 31 44% 8 4 44% 62 35 44% 

nizoral hoofdgel 60 ml 41 25 38% 8 8 5% 49 33 33% 

prepulsid 120 tabl. 10 mg 119 78 34% 24 24 1% 143 102 29o/o 

prepulsid 120 tabl. 5 mg 230 195 15% 23 16 28% 253 211 16% 

prepulsid 200 ml. drinkb. vloeisto 46 31 33% 10 9 5% 56 40 28% 

prepulsid 60labl. 20 mg 48 27 45% 10 9 7% 57 35 38% 

risperdal 201abl. 2 mg 60 30 50% 25 22 10'% 85 52 38% 

risperda.l 20 labl. 4 mg 50 26 48% 37 34 9% 87 60 31% 

risperdal 60 labl. 1 mg 27 17 35% 12 11 4% 39 29 26% 

GEMIDDELD 87 55 37% 19 16 13% 106 71 33% 

TOTAAL 1.743 1.101 37% 374 325 13% 2.116 1.428 33% 



Bijlage 21 Opzet scenario 111 

Aagezien de Solver in Excel maar één cel tegelijk kan optimaliseren is scenario 111 in twee stappen 
uitgevoerd: 
1. minimaliseer de veiligheidsvoorraad van Janssen-Cilag onder voorwaarde van een minimale 

servicegraad aan de apotheek; 
2. minimaliseer de veiligheidsvoorraad van OPG onder voorwaarde van een minimale 

servicegraad aan de apotheek. 
Het doel is hierbij om de som van de voorraden van Janssen-Cilag en OPG te verlagen. 
De volgorde van de stappen is bewust zo gekozen. Wanneer namelijk de volgorde omgedraaid 
wordt dan blijkt de besparing voor de analysegroep aanzienlijk lager te zijn. 
Hieronder wordt ook een kwalitatieve uitleg gegeven waarom de gekozen volgorde voor de hand 
ligt. 

De servicegraad van OPG aan de apotheek is afhankelijk van: 
• het voorraadaanvulsysteem van OPG; 
• de leverbetrouwbaarheid van Janssen-Cilag. 
De servicegraad van Janssen-Cilag aan OPG is afhankelijk van: 
• het planningssysteem van Janssen-Cilag; 
• de leverbetrouwbaarheid van de productievestigingen van Janssen Pharmaceutica. 
Dit betekent dat wanneer de veiligheidsvoorraad van OPG wordt veranderd (een verandering in 
het voorraadaanvulsysteem van OPG), dit geen invloed heeft op de servicegraad van Janssen
Cilag. Echter, wanneer de veiligheidsvoorraad van Janssen-Cilag veranderd wordt (een 
verandering in de parameters van het planningssysteem van Janssen-Cilag), zal dit de 
servicegraad van OPG beïnvloeden. 

Wanneer nu als eerste de veiligheidsvoorraad van OPG geminimaliseerd zou worden, dan wordt 
uitgegaan van de leverbetrouwbaarheid van Janssen-Cilag zoals die in de huidige situatie is. 
Simulaties hiermee voor de analysegroep wijzen uit de veiligheidsvoorraden bij OPG erg laag 
worden (soms zelfs kleiner dan nul). De meeste veiligheidsvoorraad voor de keten komt dan in het 
magazijn van Janssen-Cilag in Tilburg te liggen. Dit is nu net niet de bedoeling in de 
farmaceutische keten. De groothandel moet flexibel op de apotheekvraag in kunnen spelen, niet 
de producent. Bovendien is de keten een stuk flexibeler als de veiligheidsvoorraad om de 
apotheekvraag op te vangen bij de groothandel ligt dan bij Janssen-Cilag. Vanuit de producent 
duurt het veel langer om de geneesmiddelen bij de apotheek te krijgen. 

Het ligt dus veel meer voor de hand om eerst de veiligheidsvoorraad bij Janssen-Cilag zo laag 
mogelijk in te stellen onder voorwaarde van een hoge servicegraad aan de apotheek. Daarná kan 
de minimale waarde van de veiligheidsvoorraad bij OPG bepaald worden, waarbij dan uitgegaan 
wordt van de geminimaliseerde veiligheidsvoorraad bij Janssen-Cilag. Op deze manier blijft de 
groothandel de schommelingen in de apotheekvraag opvangen met hun voorraad en is er bij 
zowel Janssen-Cilag als OPG een minimaal noodzakelijke voorraad aanwezig voor de 
gedefinieerde servicegraad aan de apotheek. 



Bijlage 22 Opmerking bij scenario lllb 

Bij scenario lllb dient het volgende opgemerkt te worden. Bij OPG worden de producten ingedeeld 
volgens een A,B,C of D classificatie, naar gelang de omzet en frequentie: 
• A en B artikelen volgen een (R,s,S)-voorraadaanvulsysteem; 
• producten met een C of D classificatie volgen het (R,s,Q)-voorraadaanvulsysteem. 

A en B categorie producten laten geen verbetering zien in scenario lllb. C of D categorie artikelen 
daarentegen laten wel een verlaging van de veiligheidsvoorraden toe. 

Aangezien A en B categorie producten snellopende producten zijn, worden deze zo vaak mogelijk 
besteld en de voorraad zo laag mogelijk gehouden. Of dit voor de keten de meest optimale manier 
is (en of bijvoorbeeld een (R,s,Q)-systeem beter zou zijn) zou nader onderzocht moeten worden. 
Het voorraadbeheer van OPG valt buiten de scope van dit onderzoek. 

Van de analysegroep behoren zes producten tot de C of D categorie, de overige veertien hebben 
een A of B classificatie. 

Binnen het totale productengamma van Janssen-Cilag is de verdeling als volgt: 
• 41 producten behoren tot de A of B categorie en genereren 68% van de groothandelsafzet; 
• de overige 118 producten behoren tot de C of D classificatie. 



Bijlage 23 Veiligheidsvoorraden pilot productgroep 

PRODUCT vv gem. vraag vv vv nieuwe VV huidige 
(aantallen) per week (weken vraaal (daaen vraaa) vv vv 

DAKTACORT 15 g creme 6.287 2.910 2,16 11 15• 20 

DAKTARIN 30 g creme 14.337 4.005 3,58 18 20 20 

DAKTARIN 80 g orale gel 1.848 1.322 1,40 7 10 20 

GYNO DAKTARIN 400 mg 3 caps. 2.625 1.721 1,53 8 10 20 

HISMANAL 10 mg 30 tabl. 1.004 319 3,15 16 20· 30 

IMODIUM 2 mg 20 caps. 6.379 1.098 5,81 29 20 20 

IMODIUM 2 mg 500 caps. 145 49 2,96 15 15 15 

LIVOCAB oogdruppels 4 ml. 16.671 2.682 6,22 31 20 20 

MOTILIUM 10 mg 6 zetpillen 4.595 823 5,58 28 15 20 

NIZORAL 60 ml hoofdgel 5.696 3.674 1,55 8 10 15 

PREPULSID 200 ml suspensie 1.290 1.037 1,24 6 10 15 

PREPULSID 20 mg 60 tabl. 3.382 1.806 1,87 9 10 15 

RISPERDAL 20 tabl. 2 mg 935 352 2,66 13 15• 20 

RISPERDAL 20 tabl. 4 mg 520 96 5,42 27 20 20 

RISPERDAL 60 tabl 1 mg 2.961 1.303 2,27 11 15 20 

• door een foutieve berekening bij de start van de pilot zijn voor deze producten respectievelijk de veiligheidsvoorraden 10, 25 en 20 dagen vraag ingevoord. 

Om geen nerveus gedrag te krijgen in de toch al korte pilot periode van drie maanden Is besloten de verbeteringen tussentijds niet door te voeren 

VV ; veiligheidsvoorraad 



Bijlage 24 Verschil in planning en realisatie voor pilot productgroep 

RESULTATEN PILOT PROJECT 

PRODUCT 

daktacort creme 15 g 

daktarin creme 30 g 

daktarin orale gel 80 g 

gyno-daktarin 3 vag. caps. 400 mg 

hismanal 30 tabl. 10 mg 

imodium 20 caps. 2 mg 

imodium 500 caps. 2 mg 

livocab oogdruppels 4 ml 

motilium 6 supp. 1 O mg 

nizoraJ hoofdgel 60 ml 

prepulsid 200 ml drinkb vloeist 

prepulsid 60 tabl. 20 mg 

risperdal 20 tabl. 2 mg 

risperdal 20 tabl. 4 mg 

risperdal 60 tabl. 1 mg 

TOTAAL AANTAL 
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Bijlage 25 Voorbeelden verschil in planning en realisatie voor enkele producten van 
pilot productgroep 

Voorraadverhoging door extra levering i.v.m. reces, door onverwacht hoge vraag en door grotere 
levering dan bestelhoeveelheid 

DAKTACORT creme 15 g WERKELIJK PLANNING 

maand 1 week afzet leverina 1 voorraad 1 voorrkosten olannina l voorraad l voorrkosten 

22.292 22.292 
april 14 4.840 17.452 88,80 17.452 

15 2.870 14.582 74,20 14.582 
16 3.460 11.122 56,59 11.122 
17 5.020 6.102 31,05 6.102 

mei 18 3.490 2.612 13,29 2.612 
19 1.620 20.370 21.362 108,70 20.370 21 .362 
20 5.610 15.752 80,15 15.752 
21 3.230 12.522 63,72 12.522 
22 3.342 9.180 46,71 9.180 

juni 23 3.980 5.200 26,46 5.200 
24 7.720 20.200 17.680 89,96 -2.520 
25 4.620 13.060 66,46 19.970 12.830 
26 3.310 19.970 29.720 151,23 9.520 

Totaal 53.112 60.540 897,33 

Servicegraad 100% 87% 

Voorraadverhoging door combineren leveringen vraag en door grotere levering dan 
bestelhoeveelheid 

IMODIUM 20 caps. 2 mg WERKELIJK PLANNING 

maand 1 week afzet leverina 1 voorraad 1 voorrkosten olannina 1 voorraad 

8.998 8.998 
april 14 361 8.637 107,08 8.637 

15 440 4.520 12.717 157,67 4.520 12.717 
16 370 12.347 153,08 12.347 
17 1.009 11.338 140,57 11 .338 

mei 18 1.305 10.033 124,39 10.033 
19 309 9.724 120,56 9.724 
20 1.172 8.552 106,03 8.552 
21 1.673 6.879 85,29 6.879 
22 658 6.221 77,13 6.221 

juni 23 1.340 10.800 15.681 194,41 5.000 9.881 
24 1.201 14.480 179,52 8.680 
25 547 13.933 172,74 8.133 
26 1.157 12.776 158,40 5.000 11.976 

Totaal 11.542 15.320 1776,87 

Servicegraad 100% 100% 

88,80 
74,20 
56,59 
31,05 
13,29 

108,70 
80,15 
63,72 
46,71 
26,46 
0,00 
65,28 
48,44 

703,41 

-

1 voorrkosten 

107,08 
157,67 
153,08 
140,57 
124,39 
120,56 
106,03 
85,29 
77,13 
122,51 
107,62 
100,83 
148,48 

1551 ,22 



Voorraadverlaging door verlagen veiligheidsvoorraad vraag en door grotere levering dan 
bestelhoeveelheid 

IMODIUM NIZORAL hoofdgel 60 ml WERKELIJK PLANNING 

maand 1 week afzet leverinQ 1 voorraad 1 voorrkosten planning 1 voorraad 1 voorrkosten 

15.755 15.755 
april 14 3.585 12.170 362,55 12.170 362,55 

15 3.700 8.470 252,32 8.470 252,32 
16 4.455 18.060 22.075 657,62 18.060 22.075 657,62 
17 7.805 14.270 425,11 14.270 425, 11 

mei 18 2.425 11 .845 352,87 11.845 352,87 
19 840 11 .005 327,84 11.005 327,84 
20 4.820 6.185 184,25 6.185 184,25 
21 3.050 17.963 21.098 628,52 17.963 21.098 628,52 
22 4.320 16.778 499,82 16.778 499,82 

juni 23 3.525 13.253 394,81 13.253 394,81 
24 3.868 9.385 279,58 18.000 27.385 815,81 
25 3.385 6.000 178,74 24.000 714,97 
26 3.650 18.150 20.500 610,70 20.350 606,23 

Totaal 49.428 54.173 5154,75 6222,73 

Servicegraad 100% 100% 


