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Inleiding 

ln deze bijlagen, behorende bij het afstudeerproject: "Zorgdistributieconcept voor de toekomst" 

zijn een groat aantal bijlagen opgenomen. De inhoud van deze bijlagen vormt over het algemeen 

een nadere uitwerking van in het hoofdverslag opgenomen hoofdstukken en paragrafen. 

Verder zijn uitwerkingen van gesprekken, bepaalde correspondentie en kostenoverzichten 

opgenomen in deze bijlagen 

Wij denken dat deze bijlagen zeker nog interessante informatie kunnen bevatten voor de 

betrokken partijen . Overigens is ook in de bijlage gebruik gemaakt van de indeling in secties zoals 

in het verslag. 

Ruben Mannien en Brian Golsteijn 
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Bij lagen 

BIJLAGEN 
SECTIE I 

'Onderzoeksbeschrijving' 

conclusies 

aa nbl ¥gen 
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Bijlage 1: Branchebeschrijving 

Yoor de totstandkoming van deze branchebeschrijving is onder andere gebruik gemaakt van een 

aantal artikelen c .q . boekwerken die zijn opgenomen in de literatuurlijst van de hoofdtekst onder 

de nummers I, 19, 22, 27, 29, 30, 31 en 39. 

Algemene ontwikkelingen 

De gezondheidszorg in Nederland en ook er buiten is sterk in beweging. Door de vergrijzing, 

ontwikkelingen in behandelingsvormen en -technieken, toegenomen verwachtingen en verlangens 

van de burgers, hogere kwaliteitseisen en een terugtredende overheid is er enerzijds sprake van 

druk op budgetten; anderzijds zijn sommige individuen en bedrijven bereid meer ge ld uit te 

trekken voor gezondheidszorg (prive-klinieken e .d.). 

Via de zorgverzekeraars van de patienten wordt de zorg ingekocht. Daar waar individuele 

patienten maximale zorg wensen, streven de verzekeraars naar kostenbeheersing. Het ziekenhuis 

komt hierdoor, als aanbieder van de zorg, in een lastig pakket. De onderhandelingen met de 

zorgverzekeraars over de hoogte van het ziekenhuisbudget nemen dan ook toe in belang. De 

laatste jaren doen zich echter een aantal ontwikkelingen voor die deze onderhandelingen 

bei"nvloeden. 

Ten eerste concentreren de verzekeraars hun organisaties, waardoor zij hun 

onderhandelingsposities versterken . Het aantal ziektekostenverzekeraars is de laatste jaren sterk 

afgenomen . Een andere ontwikkeling is een verschuiving van een zorginhoudelijke naar een meer 

financieel-economisch georienteerde relatie tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar. Dit houdt 

onder andere verband met de nadruk die de minister legt op kostenbeheersing in de 

gezondheidszorg en de afgekondigde budgettering van zorgverzekeraars. Hierdoor warden de 

middelen van verzekeraars in omvang beperkt. Een verzakelijking van de relatie tussen 

zorgverzekeraar en ziekenhuis is het gevolg. 

De komende jaren zullen de collectieve middelen steeds verder achterblijven bij de toenemende 

behoefte aan zorg bij de bevolking. Deze kloof tussen beschikbare en benodigde middelen zal 

druk zetten op de kwaliteit van de zorg. Productinnovaties en vooral procesinnovaties als 

onderdeel van zorgvernieuwing zul len nodig zijn om deze kloof te overbruggen . Daarbij zal het 

ziekenhuis steeds meer deel uit gaan maken van her continuilm van zorg, welke tot uitdrukking 

komt in de steeds nauwere samenwerking met onder meer de thuiszorg, verzorgingshuizen en 

verpleeghuizen. 

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg vinden plaats in een klimaat van deregulering. De 

overheid bemoeit zich nog slechts op afstand met de planning en financiering van de 

Bijlagen Afstudeerverslag: "Zorgdistributieconcept voor de toekomst" 6 



gezondheidszorg. Op tal van punten wordt dit beleid zichtbaar, bijvoorbeeld in de 

budgetberekening van het COTG (Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg). Verder zijn nog 

de recente wijzigingen van de financiering van de instandhoudinginvesteringen en van de 

rentenormering te noemen als voorbeelden van een terugtredende overheid. 

Door het terugtreden van de overheid neemt de verantwoordelijkheid van de ziekenhuizen en de 

andere partijen in de markt (met name de verzekeraars) duidelijk toe. De eigen beleidsruimte van 

de ziekenhuizen neemt toe en maakt dat de ziekenhuizen veel meer maatschappelijk 

ondernemende instellingen worden. Ondernemingen met veel meer strategische 

samenwerkingsverbanden, maar ook met concurrentie met andere instellingen . 

Brancheschets samengevat 

Bovenstaande brancheschets valt samen te vatten in de onderstaande vier punten: 

l. De stelselherziening binnen de gezondheidszorg; 

De stelselherziening heeft tot gevolg dat de ziektekostenverzekeraars en niet de overheid 

verantwoordelijk worden voor de beheersing van de kosten in de gezondheidszorg. Verwacht 

wordt dat dit zal leiden tot een stijging van het aantal poliklinische behandelingen 

( dagverpleging). 

2. De privatisering in de gezondheidszorg; 

Dit tweede punt vloeit min of meer voort uit het eerste punt. Onder druk van de 

zorgverzekeraars zal de concurrentie tussen thuiszorg en ziekenhuizen aanzienlijk toenemen. 

Deze concurrentie wordt verhevigd door de toetreding van geheel nieuwe partijen, zoals prive

klinieken en het commerciele aanbod van herintreders die zich richten op de thuiszorg. Deze 

privatisering vormt de tweede factor die van invlaed zal zijn op de arganisatie van de 

gezandheidszorg in Nederland. 

3. De openstelling van de Europese grenzen: 

Niet alleen kunnen buitenlandse organisaties de markt van de gezondheidszorg in Nederland 

betreden, bet opengaan van de grenzen biedt aak magelijkheden aan buitenlandse 

taeleveranciers. Verder dient er rekening gehauden te warden met Europese regels ten aanzien 

van aanbesteden en het CE-keurmerk. 

4. De slechte financiele pasitie waarin veel instellingen zich bevinden 

De druk is groat om efficienter en effectiever te gaan werken. Vee! autamatismen, zaals de 

wijze waarop de gezandheidszarg wordt vergoed, zullen verdwijnen en zorginstellingen dienen 

derhalve veel meer marktgearienteerd te gaan werken. 
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Medisch specialisten 

De medisch specialisten vervullen van oudsher een speciale rol in de gezondheidszorg. Jarenlang 

is het ziekenhuis een faciliterend bedrijf geweest voor de niedische specialisten die hun patienten 

wilden behandelen. De meeste medische specialisten hebben dan ook geen arbeidsovereenkomst 

met het ziekenhuis. Zij werken als 'vrije ondernemer ' binnen het ziekenhuis. 

De ontwikkelingen zoals beschreven in de voorgaande paragraaf vereisen echter een financiele en 

organisatorische integratie van specialist en ziekenhuisorganisatie. De discussies die aangaande 

dit onderwerp gevoerd zijn hadden de laatste jaren met name betrekking op de honorering van de 

specialisten. De huidige honoreringsstructuur, van betaling per verrichting, blijkt niet meer te 

voldoen in een situatie waarin de ziekenhuisorganisaties rond moeten komen van een jaarbudget. 

De discussies rond dit onderwerp zijn naar voren gekomen door uitspraken van de commissie 

Biesheuvel (Commissie Mod.ernisering Curatieve Zorg 1994). 

Het advies van de commissie Biesheuvel heeft geleid tot een aantal voornemens in het kabinet, te 

weten: 

• per I januari 1997 ge'integreerde aanspraak op specialistische en ziekenhuiszorg en integratie 

van financiele stromen tussen specialisten en ziekenhuizen; dit impliceert wijzigingen in de 

honoreringsstructuur van medische specialisten; 

• afschaffing verrichtingensysteem medische specialisten; 

• ge'integreerde ziekenhuisorganisatie met eenduidige leiding; 

• afschaffing goodwill . 

Op regionaal niveau zijn reeds een aantal initiatieven gestart om de bovenstaande punten te 

bewerkstelligen. Doe! van deze initiatieven is het komen tot een gei'ntegreerd medisch 

specialistisch bedrijfwaar gewerkt moet gaan worden met een systeem van producten en prijzen. 

Heike! punt bij deze onderhandelingen wordt gevormd door de autonome status van de medisch 

specialist. De medicus moet in staat zijn zelfstandig en onafhankelijk van anderen beslissingen te 

nemen in het belang van de patient. Juist deze autonome rechten en vrijheidsgraden van de 

medisch specialist komen hevig onder druk te staan in de toekomstige situatie. Konden de 

medisch specialisten tot op heden ongebreideld ' eigen ' voorkeuren uitspreken aangaande te 

gebruiken producten, in de toekomstige situatie zal een discussie gevoerd moeten worden met 

andere betrokken partijen (zoals inkoop en verpleegafdelingen) binnen de ziekenhuisorganisatie. 

Getracht wordt de medische specialisten meer betrokken te maken bij de gang van zaken in de 

ziekenhuisorganisatie. Management participatie van medisch specialisten is een van de manieren 

om dit tot stand te brengen. In het kort komt het er op neer dat de medische specialist zich 

medeverantwoordelijk moet gaan voelen voor het resultaat van de ziekenhuisorganisatie als 

geheel en niet alleen voor het resultaat van het eigen specialisme. 
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Leveranciers 

De leveranciers van de ziekenhuisorganisaties gaan een steeds grotere rol spelen in de 

gezondheidszorg. Het percentage van het budget dat gebruikt wor jt voor inkoop neemt hand over 

hand toe (nu zo'n 20%). De technische ontwikkelingen van de laatste jaren hebben een sterke 

groei van het product-assortiment tot gevolg gehad. Met name de opkomst van de disposables 

heeft geleid tot een grote toename van het inkoopassortiment. 

Als gekeken wordt naar het leveranciersbestand van de ziekenhuisorganisaties dan valt er een 

globale tweedeling te maken . Enerzijds zijn er de leveranciers van geneesmiddelen. anderzijds 

zijn er de leveranciers van de niet-geneesmiddelen (medische hulpmiddelen, voeding, drukwerk 

etc.). De inkoop van geneesmiddelen is tot op heden voorbehouden aan de ziekenhuis-apotheker. 

De (Nederlandse) geneesmiddelen markt is grotendeels in de handen van een aantal groothandels 

(OPG Groothandel, Brocacef, Interpharm e.d.). Deze groothandels voeren totaal-assortimenten 

(elk product van elk willekeurig merk kan besteld worden) en leveren meerdere malen per dag 

vanuit hun goed geoutilleerde distributienetwerken. Apotheken worden op deze manier twee tot 

zelfs drie maal per dag bevoorraad. 

De groothandels die actief zijn in de geneesmiddelen markt zijn ook vertegenwoordigd in de 

markt van medische hulpmiddelen (steriel en niet-steriel). De macht van de groothandels is in 

deze markt echter minder aanwezig. De groothandels trachten door het aanbieden van 

automatische bevoorradingsconcepten aan ziekenhuisorganisaties meer voet aan de aarde te 

krijgen in de markt. Tot op heden is dit slechts met beperkt succes. 

De overige leveranciers van de ziekenhuisorganisaties zijn niet medisch specifiek . Het betreft hier 

leveranciers van zaken als kantoormiddelen. linnengoed, drukwerk. huishoudelijke producten e.d .. 

Doordat de inkoop in de gezondheidszorg tot op heden nooit echt professioneel aangepakt is. 

lijken er nog grote besparingen haalbaar op inkoopgebied. Een groot probleem is echter de 

autonomie van de medische specialisten. Hun autonome status heeft tot gevolg dat het voor de 

ziekenhuisorganisaties erg moeilijk is om producten te standaardiseren. De specialist wil immers 

werken met de producten die hij /zij besteld en zo wil elke specialist dat. Daar komt bij dat de 

specialisten bestookt worden met marketingactiviteiten van de leveranciers. Congresbezoek en 

dure kerstcadeaus kunnen op deze manier een voorkeur voor een bepaald product-merk 

bewerkstelligen. Dit probleem is met name aan de orde in de geneesmiddelen markt. De markt 

voor implantaten en prothesen wordt bier echter ook sterk door be'invloed ( een andere belangrijke 

rol wordt echter vervuld door het merk waarmee de specialist in zijn opleiding heeft leren 

werken). 
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Bijlage 2: Interview OPG 

Datum: 20 februari I 997 

Gesprek met drs. W. Worm, apotheker kwaliteitszorg voor OPG Groothandel en 

QA pharmacist voor Red Swan Pharmalogistics. 

Opbouw OPG groep: 

OPG Groep 

Raad van Commissarissen 

Raad van Bestuur 

Groothandel en Distributie Farmaceutische Productie/Handel Medische Productie/Handel Dienstverlen ing 

OPG Groothandel 
Laboratoria Flandria (B) 
OPG Distnmed 
OPG Medico 

Pharmachemie 
Polyfarma 
Bula 

Koninklijke Utermolen 
Codi International 
Medeco 
Apco International 
ComciCare 
Spruyt hillen 
PortanJe/TeFa 

Gammaster 
Euroned 
Regilabs 

OPG Groothandel is een volledig gesorteerde farmaceutische groothandel. Dit houdt in dat OPG 

Groothandel alle, in Nederland bij wet toegestane, farmaceutische producten (geneesmiddelen, 

voedingssuplementen en medische hulpmiddelen) in haar assortiment voert. 

Spruyt hillen is een volledig gesorteerde groothandel in medische hulpmiddelen (steriel en niet 

steriel). Zij voert naast haar eigen merken een zeer breed assortiment van producten van andere 

merken. De medische hulpmiddelen zijn te onderscheiden in steriel , niet steriel en 

verbandmiddelen. Overigens is het onderscheid tussen steriele medische hulpmiddelen en 

geneesmiddelen niet altijd goed te maken doordat bijvoorbeeld bij dialyse-vloeistof de vraag 

ontstaat of het een geneesmiddel danwel een hulpmiddel is. Spruyt hi lien heeft met name een 

groot marktaandeel bij de huisartsen en apothekers. Mede dankzij het distributienetwerk van 

OPG. 

BUF A is een onderneming gespecialiseerd in het inkopen van grondstoffen voor de productie van 

geneesmiddelen. Heeft op dit moment ruim 70% van de Nederlandse markt in handen. 

De tak dienstverlening van de OPG Groep omvat keuringsinstanties, laboratoria, 

sterilisatiebedrijven en algemeen ondersteunende ondernemingen. Deze bedrijven ondersteunen 

de andere drie takken en verrichten daarnaast werkzaamheden voor derden . Ook het 

gassenproducerende bedrijf Hoek Loos maakt dee! uit van deze tak. 
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Overigens valt ook de logistiek dienstverlener, Red Swan Pharmalogistics, onder deze tak. Zij 

bezit een public warehouse en verzorgt een gedeelte van de distributie van de producerende 

bedrijven (in de Bufa tak). 

Distributie OPG Groothandel 

OPG Groothandel maakt binnen Nederland gebruik van een Nationaal distributiecentrum en zo ' n 

IO Regionale distributiecentra. Er wordt gebruik gemaakt van een drietal mogelijke 

leveringsvormen : 

I. via NOC naar RDC naar afnemer 

2. via NOC naar afnemer 

3. via RDC naar afnemer 

Concurrentie van OPG 

Organisatie 

OPG 
lnterpharm 
Brocacef 

Oorsprong 

opgericht door apothekers 
opgericht vanuit de handel 
opgericht vanuit de producenten 

Volgorde van Marktaandeel 
verschijnen (geschat) 

2 40% 
1 30% 
3 25 % 

Uiteraard zijn er in de markt ook nog een aantal kleinere groothandels actief. Zij voeren echter 

geen totaal assortiment. Yan deze kleinere groothandels is met name Mosadex in opkomst. 

Bestellen 

Apotheek 

Het bestellen bij OPG vindt plaats via een bestelcomputer/programma die bij de apotheek 

geplaatst is . Via een modemverbinding wordt de bestelling doorgegeven aan het RDC. Yeelal 

geschiedt het daadwerkelijke bestellen door de apothekers-assistente. 

Ziekenhuis 

Het bestelprincipe zoals dat in het ziekenhuis gevolgd wordt wijkt vrijwel niet af van dat in de 

apotheek . Echter. de te bestel Jen producten worden vooraf bepaald . 

Het productenpakket dat de ziekenhuizen bestellen is vastgelegd in een zogenaamd formularium . 

Dit formularium komt tot stand door overleg tussen de ziekenhuis apothekers en de specialisten. 

Het formularium beschrijft de behandelwijzen en de te gebruiken geneesmiddelen per te 

behandelen klacht. 
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De geneesmiddelen worden vervolgens in een voorkeur volgorde aangegeven. Voorbeeld: 

Bij hoofdpijn wordt gekozen voor het gebruik van 
paracetamol: 
1 e voorkeur: Panadol (Sterling Health) 
2e voorkeur: Aspirine (Bayer) 
3e voorkeur : Nerofen (?) 

Zo gaat dit voor elke klacht. 

Het daadwerkelijke bestellen van de geneesmiddelen gebeurt door de apothekersassistenten op 

basis van de voorraadregistratiesystemen zoals gebruikt in het ziekenhuis. 

Levering: 

OPG levert gemiddeld I tot 2 maal per dag aan bij de apothekers, in noodgevallen wordt zelfs een 

derde maal aangeleverd. Deze hoge leverfrequentie wordt verklaard door de onderstaande 

randvoorwaarden . 

Er bestaat een heel breed assortiment geneesmiddelen. De apotheek kan dit niet allemaal in 

voorraad houden . Enerzijds door ruimtegebrek, anderzijds door de relatieve hoge waarde van de 

middelen (en dus de hoge voorraadkosten) en de beperkte houdbaarheid van de middelen. 

Contact met instellingen 

OPG maakt gebruik van zogenaamde accountmanagers die het contact met de apothekers en 

ziekenhuizen onderhouden . Reclameuitingen zijn dan ook op deze groepen gericht. Zeker de 

specialisten, die in principe vrij zijn in het voorschrijven van een geneesmiddel, vormen een 

belangrijke te beinvloeden groep. 

Overigens wordt er een onderscheid gemaakt naar UR (uitsluitend recept) en VY (vrij 

verkrijgbare) producten . De reclame voor de VV's is uiteraard gericht op de consument (voor 

zover dit is toegestaan). 

A/levering 

In het ziekenhuis worden de geneesmiddelen afgeleverd in de ziekenhuisapotheek, als deze 

aanwezig is. Elk ziekenhuis met meer dan 300 bedden is verplicht om een apotheek te hebben. 

Ziekenhuizen met minder bedden hebben veelal een steunpunt intern van de apotheek in de 

omgeving. lncidenteel wordt er rechtstreeks vanuit de apotheek in de omgeving geleverd. 

Parallel-import 

Tot voor kort vormde parallel-import een zeer interessante markt. Doordat de prijzen van 

medicijnen in Europa per land nogal verschillen bleek import uit andere landen, vervolgens 

heretiketteren en voorzien van een Nederlandse bijsluiter zeer lucratief. In Nederland werd dit 

gedaan door o.a. het bedrijf Polypharma ( onderdeel OPG groep ). 
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Nederland bleek in Europa vrijwel de hoogste prijzen te voeren. Dit is een gevolg van het relatief 

(t.o.v. de andere landen) lage gebruik van medicijnen in ons land. 

Onlangs is echter een wet ingesteld die de prijs van een geneesmiddel bindt aan de gemiddelde 

prijs van hetzelfde geneesmiddel in Engeland, Duitsland, Denemarken, ...... en .. .. Deze gemiddelde 

prijs bepaald de maximum prijs waarvoor het betreffende geneesmiddel in Nederland verkocht 

mag warden . 

Regelgeving 

Steriel 

Aan steriele producten zijn een groat aantal eisen verbonden. Allereerst dient uiteraard voldaan te 

worden aan de eisen van steriliteit (aantal stofdeeltjes < X ppm). Dan warden er een aantal eisen 

gesteld aan de verpakking. Uiteraard dient de eerste verpakking stofdeeltjes/verontreinigingen te 

weren. Een enkele verpakking is echter niet voldoende, de steriele producten dienen tevens 

voorzien te zijn van een omverpakking. Dit kan bijvoorbeeld een doos zijn . Deze doos mag echter 

we[ weer meerdere (verpakte) steriele producten bevatten . Tot slot zijn er dan ook nog eens de 

transportverpakkingen. Verpakkingen die de omverpakkingen omsluiten, bijvoorbeeld van 

leveranties van meer dan I doos van de productsoort. 

De opslag van steriele producten mag in principe gemengd met niet steriele producten plaats 

vinden (zolang voorzien van de twee verpakkingen). De praktijk laat echter zien dat de steriele en 

niet steriele producten gescheiden warden opgeslagen. 

Als gekeken wordt naar de informatie die op de verpakking gedrukt moet worden, dan dienen 

vermeld te warden: 

• productnaam 

• wijze van sterilisatie (gas, hitte, straling) 

• vervaldatum 

Transport 

Transport van geneesmiddelen is niet echt aan bepaalde voorwaarden verbonden. Alleen 

zogenaamde Nivo II geneesmiddelen (kankerverwekkende of bijtende middelen) dienen separaat 

vervoerd te warden. Veelal geschiedt dit door de producten te voorzien van een extra 

omverpakking ( een kist of plastic zak) en een sticker met vermelding Nivo II. 

Uiteraard dienen bepaalde middelen onder geconditioneerde omstandigheden vervoerd te warden 

in verband met de houdbaarheid. De geconditioneerde stroom valt te onderscheiden in een 

zogenaamde koude en warme stroom. De koude stroom omvat de producten die gekoeld vervoerd 

moeten warden (koelkastjes of rolcontainers met droogijs in de transportm iddelen, voorzien van 
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uitleesbare temperatuurmeters). De warme stroom omvat de producten die niet onder een 

bepaalde temperatuur vervoerd mogen warden. Op dit moment zijn daar nog vrijwel geen speciale 

voorzieningen voor getroffen (het product gaat mee in de cabine met de chauffeur. 

Opslag 

Aan de opslag van geneesmiddelen warden een aantal eisen gesteld. De heer Worm is niet op de 

hoogte van de specifieke voorwaarden, maar geeft aan dater wel een aantal bestaan. Een 

voorbeeld is het verbod om flessen op een hoge plank te zetten (in verband met het gevaar van 

breken bij vallen). Verder bestaan er enkele eisen ten aanzien van de gangpadbreedte, verlichting 

(TL moet ingebouwd zijn) etc ... 

In het algemeen zijn de regels als volgt samen te vatten : 

• Producten moeten gescheiden van elkaar opgeslagen warden. Komt er op neer dat alles per 

peroductsoort in dozen opgeslagen dient te warden; 

• Algemene hygiene: 

• Productsoorten niet al teveel door elkaar opgesteld: 

• Speciale regels (bijvoorbeeld de ' flessenregel ' ). 

De farmaceutische inspectie dienst.controleert of de ops lag volgens de regels geschiedt. 

Goedkeuring geneesmiddelen 

Voordat een geneesmiddel in Nederland op de markt gebracht mag warden, dient het een groat 

aantal keuringsstadia doorlopen te hebben . De goedkeuring van en geneesmiddel vindt plaats in 

een viertal testfasen . 

Testfase 
Fase I 
Fase II 
Fase Ill 
Fase IV 

lnhoud 
Tests in laboratorium, a.a. op testdieren 
Tests op gezonde, vrijwillige , testpersonen 
Tests op patienten 
Praktijk/toepassings evaluatie 

Bijzonder aan de goedkeuring van een geneesmiddel is et feit dat het goedgekeurd wordt in de 

vorm zoals het op het markt gebracht wordt. Dit is een belangrijk punt omdat dit inhoud dat de 

goedkeuring ook de verpakking omvat. Dit heeft tot gevolg dat als een geneesmiddel in een 

andere verpakking geleverd wordt, er een nieuwe goedkeuring plaats moet vinden . 
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Bijlage 3: Interview Salesmanager Johnson & Johnson 

Onderwerp: Johnson&Johnson 

I. Hoe ziet het productenpakket van Johnson&Johnson eruit? (in het kort) 

• hechtmaterialen 

• laparoscopie en endoscopiematerialen 

• heup en knie implantaten 

• afdekmaterialen 

• handschoenen 

• sterilisator (nieuwe techniek) 

• wondverzorging 

2. Wat voor een type(n) instellingen warden door J&J beleverd? (algemene ziekenhuizen, 

psychiatrische ziekenhuizen, ....... . ) 

• alle algemene ziekenhuizen (waaronder de academische) 

• verpleegtehuizen (wondverzorging) 

3. Langs welke weg benaderd J&J de instellingen? (directieniveau, inkopers, specialisten,. ) 

• inkopers 

• specialisten 

• hoofden OK 

• hoofden verpleegdienst 

• CSA 

• Gipsmeesters 

4. Hoe ziet (in het kort) het distributienetwerk van J&J eruit? (rechtstreekse levering, 

levering via een DC of misschien we! via regionale DC's?) 

De distributie is uitbesteed aan Correct express 

Bijlagen Afstudeerverslag: "Zorgdistributieconcept voor de toekomst" 15 



5. Levert J&J via haar distributiekanaal ook andere dan J&J producten? Op wat voor een 

schaal? 

Nee 

6. Door wie (vanuit de instelling) wordt, over het algemeen, de bestelling geplaatst? 

(specialisten zelf, hoofd OK, inkoper, .... ) 

• Hoofd OK 

• In de regel de afdeling Inkoop 

7. Op welke wijze ontvangt J&J de bestellingen vanuit de instellingen? (via 

vertegenwoordigers, artsenbezoekers, via bestelformulieren, via een electronisch 

bestelsysteem, ..... ) 

• fax 

• EDI (in Nederland slechts 5 ziekenhuizen) 

• telefoon 

8. Hoe factureert J&J de instellingen? (per bestelling, per artikel , per tijdsperiode, 

raamcontracten, .. .. ) 

In principe per order ( order geeft factuur). Als de klant anders wenst is dit mogelijk. 

9. Waarin onderscheid J&J zich van andere leveranciers op dit gebied? (algemene vraag) 

• kwaliteit (product en dienstverlening) 

• leverbetrouwbaarheid 

• professionaliteit 

• breedte van de organisatie 
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Onderwerp: Ziekenhuizen/zorginstellingen 

1. Bestaat er een voorraadclassificatie in de zorgwereld? (een indeling in hoofd-productgroepen 

met subcategorieen of ets dergelijks) En hoe ziet deze eruit? 

Belangrijkste onderscheid is de opdeling in steriel en niet steriel. Details zijn niet echt bekend. 

2. Zijn er specifieke regels verbonden aan de levering van producten uit bepaalde 

productgroepen? (welke producten, welke groepen en in het kort de regelgeving) 

Ja, er bestaan specifieke regels. Met name aan de verpakkingen tijdens transport en opslag 

warden veel eisen gesteld. Ook de opslagruimtes moeten voldoen aan bepaalde eisen. 

Specifieke eisen zijn bekend bij RIVM. 

3. Wellicht is deze vraag een duplicatie van de voorgaande, toch wil ik graag wat meer 

informatie omtrent steriele producten . Aan welke voorwaarden (opnieuw in het kort) moet 

warden voldaan om levering en opslag volgens de regels te laten verlopen?? (aangaande 

transport, opslag, handling en verpakking) 

RIVM weet meer. 

4. Wie bepaald welke artikelen besteld warden? (wie zegt:"Ik wil perse J&J operatietangen in dit 

ziekenhuis!" en bekrachtigd deze uitspraak? Eindgebruikers, hoofden OK, facilitaire dienst, 

inkoop, directie, .... .. ... ) 

• Eindgebruikers 

• Hoofden OK 

• Inkoop 

Vaak per productgroep een DMU 

5. Aanvullend op de voorgaande vraag, is er een globaal onderscheid te maken tussen producten 

die gevoelig liggen binnen de zorgwereld en producten die puur gezien warden a ls 

gebruiksartikel? Oftewel, welke producten (soort) warden puur op prijs ingekocht??? 

Puur op prijs wordt niet veel gekocht. Wellicht: 

• Gazen 

• Mutsen 

• Bulk (niet steriele handschoenen e.d.) 
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6. Waarop is de keuze voor J&J producten doorgaans gebaseerd? (volgens J&J inzicht, op prijs, 

kwaliteit, combinatie) 

• Kwaliteit 

• Relatie (zie verder vraag 9 eerste deel) 

7. Zijn er zaken/onderwerpen/belangrijke wetenswaardigheden die in de voorgaande vragenlijst 

niet naar voren zijn gekomen, maar die wel interessant zijn om te weten voordat je de 

zorgwereld binnenstapt??? (gevoeligheden, samenwerkingsverbanden, politiek, 

commercie, ....... ) 

Niet echt. Vragen? Bel maar. 
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Bijlage 4: Initiatieven in de branche 

Er zijn reeds een aantal bedrijven, zoals lnterpharm en Brocacef, geweest die nieuwe, specifiek op 

de gezondheidszorg gerichte, logistieke concepten voor de aanvoer van goederen hebben 

aangeboden. De kern van deze concepten bestond eveneens uit het combineren van goederen van 

verschillende leveranciers. Het merendeel van de pogingen om deze concepten te introduceren 

zijn niet succesvol gebleken. Als belangrijkste reden voor dit falen wordt aangedragen dat het 

concept slechts gebaseerd was op een beperkt deel van het totale assortiment. Ook de prijs die de 

ziekenhuizen ervoor moesten betalen en de angst om afhankelijk te worden van een partij hebben 

bijgedragen aan het falen van de initiatieven. 

Uit de niet zeer succesvolle pogingen van bovenvermelde bedrijven een nieuw logistiek concept 

in de gezondheidszorg te introduceren. kunnen een aantal belangrijke leerervaringen worden 

getrokken. Van belang is dat bij het optimaliseren van de externe logistiek er niet alleen een 

passend concept wordt ontworpen maar dat dit ook gebeurt door een onafhankelijke partij . Het 

ontwerpen van een nieuw concept door een onafhankelijke partij heeft als voordeel dater een 

zuiver kostenplaatje ontstaat. Dit stelt de zorginstellingen in staat de aanbiedingen van 

verschillende marktpartijen te vergelijken met een of een aantal concepten die zijn ontworpen en 

zijn doorgerekend door een partij zonder commerciele belangen. 
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Bijlage 5: Problematiek in andere branches 

Buiten de gezondheidszorg zijn branches te vinden die met een gelijksoortige situatie te maken 

hadden. De best gedocumenteerde situatie is die van de supermarktketen Albert Heijn. In het 

verleden werden de supermarkten door de leveranciers zelf bevoorraad. Dit had tot gevolg dat er 

dagelijks tientallen leveranciers en dus vrachtwagens goederen kwamen afleveren. Het bestuur 

van Albert Heijn zag in c!at er op dit punt besparingen en verbeteringen mogelijk waren door de 

aanvoerlogistiek te optimaliseren. Hiertoe werd voor de aanvoer van goederen naar alle Albert 

Heijn supermarkten in Nederland een nieuw logistiek concept ontwikkeld. In dit nieuwe concept 

dienen de leveranciers hun goederen voortaan af te leveren bij een viertal regionale 

distributiecentra van Albert Heijn. Hier warden de goederen opgeslagen en/of overgeslagen. 

Vanuit deze distributiecentra levert Albert Heijn de goederen aan zijn supermarkten. Door vast te 

stellen wat het verbruik is geweest in een bepaalde supermarkt, wordt dagelijks een pakket 

samengesteld dat naar die supermarkt wordt getransporteerd. Door verdere verfijning van het 

concept wordt getracht te komen tot Just-In-Time leveringen aan de supermarkten waardoor deze 

geen voorraad meer aan hoeven te houden . Daarnaast warden de leveranciers gedwongen hun 

goederen Just-In-Time af te leveren bij de regionale distributiecentra. Hiermee wordt getracht de 

distributiecentra te laten fungeren als overslagpunt en niet als opslagpunt. 

Boven beschreven concept heeft voor Albert Heijn tot gevo lg gehad dat het aantal leveranties en 

dus het aantal vrachtwagens aan de supermarkt, drastisch is gedaald. Naast een betere spreiding 

van de werklast in de supermarkt heeft dit tot gevolg gehad dat de hoeveelheid administratief 

werk binnen de gehele keten verminderd is . Bijkomend voordeel van het nieuwe concept is dat de 

verschillende supermarkten geen voorraad meer aan hoeven te houden. Hierdoor is in de gehele 

keten het voorraadniveau gedaald. 

Het is mogelijk de gedachte achter het Albert Heijn concept te vertalen naar de situatie in de 

gezondheidszorg. De individuele zorginstellingen kunnen beschouwd warden als de 

supermarkten, met het niet geringe verschil dat zorginstellingen autonome organisaties zijn. Maar 

ondanks dit verschil moet het ook in de gezondheidszorg mogelijk zijn besparingen te realiseren 

door de aanvoerlogistiek te optimaliseren. Door de aanvoer van goederen naar de ziekenhuizen 

toe te combineren, zoals ook in het Albert Heijn concept gebeurt, kan een derge lijke optimalisatie 

gerealiseerd warden. Bij het verder uitwerken van het concept moet uiteraard rekening warden 

gehouden met de specifieke kenmerken van de gezondheidszorg. 
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Bijlage 6: Categorische indeling assortiment 

Personeel: 

• Kleding; 
• Boeken. 

Voeding: 

• Aardappelen-groente-fruit: 
• Boter-kaas-eieren; 
• Brood-banket; 
• Dranken; 
• Kruidenierswaren ; 
• Melk-melkproducten; 
• Vlees-vis: 
• Vleeswaren; 
• Dieetproducten; 
• Baby- en zuigelingenvoeding. 

Schoonmaak: 

• Schoonmaakmiddelen; 
• Plastic zakken; 
• Huishoudelijke artikelen. 

Kantoor: 

• Kantoorartikelen; 
• Inktlinten; 
• Drukwerk algemeen ; 
• Registratie middelen. 

Medisch: 

• Stoma artikelen; 
• Verband-gazen-watten-pleisters; 
• Verpleegartikelen; 
• Catheters. drains en tubes: 
• Naalden en spuiten; 
• Rontgenfilm-ontwikkelaar; 
• Chirurgische kunstmiddelen algemeen; 
• Heupprothesis; 
• Knieprothesis; 
• Mammaprothesis; 
• Oorprothesis: 
• Vaatprothesis; 
• Vingerprothesis; 
• Chirurgische middelen ; 
• Hechtmateriaal; 
• Laboratoriummiddelen algemeen: 
• Chemicalien ; 
• Allergie-testen; 
• Onderzoek en behandelartikelen 

algemeen; 
• Verpakkingsartikelen c.s. ; 
• Hanschoenen . 

Technische Dienst: 

• Technische artikelen algemeen: 
• Elektrisch algemeen: 
• Verlichting; 
• Batterijen; 
• Werktuigbouw algemeen: 
• Bevestigingsmateriaal; 
• Bedtoebehoren; 
• Fittingmateriaal; 
• Sanitair. 
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Bijlage 7: Werving & selectie 

Begin november 1996 werd besloten om het onderzoek te richten op de algemene ziekenhuizen en 

de psychiatrische ziekenhuizen in het gebied ten noorden van de lijn Enschede-Zwolle-Kampen. 

Middels het "medisch adressenboek" zijn alle instellingen in bovengenoemd gebied 

gei'dentificeerd, alsmede de namen van de directieleden. Het gebruikte adressenboek was 

enigszins gedateerd hetgeen ons ertoe noodzaakte de gevonden gegevens telefonisch te 

controleren. Hieruit is gebleken dat veel organisaties inmiddels waren samen gevoegd met andere 

organisaties en dater de nodige directie wisselingen hadden plaatsgevonden. Na afloop van dit 

proces hadden we de beschikking over een compleet en up-to-date adressenbestand. 

Omdat er geen exact inzicht was in de organisatie structuren van de verschillende ziekenhuizen, 

werd er voor gekozen om onze onderzoeksaankondiging aan het hoogste management te richten . 

In de bijlage is de brief te vinden die aan de directies van de 43 potentiele deelnemers is gericht. 

In deze brief werd melding gemaakt van de aanleiding van het onderzoek, de onderzoeksopzet en 

de nagestreefde doelstellingen . Uiteraard ging de brief vergezeld van een uitnodiging tot 

deelname aan het project en een indicatie van de kosten die daaraan verbonden zijn. 

Ongeveer twee weken na verzending werd begonnen met het nabellen van de aangeschreven 

ziekenhuizen die nog niet uit zichzelf gereageerd hadden. Van de aangeschreven instellingen 

waren er een aantal die reeds contact hadden opgenomen met Halec en te kennen hadden gegeven 

ge'interesseerd te zijn in een intake gesprek. Daarnaast toonden ook een aantal niet aangeschreven 

instellingen binnen de gezondheidszorg hun belangstelling voor het onderzoek. Het betrof hier 

onder andere een overkoepelende stichting van geestelijke gezondheidszorginstellingen in 

Groningen waaronder een aantal psychiatrische ziekenhuizen vallen . Uit de belronde kwamen nog 

een aantal instellingen naar voren die interesse hadden in het onderzoek en graag een intake 

gesprek wilden houden. 

Het gros van de instellingen, zo'n 33 , gaf echter te kennen niet te willen deelnemen. De redens 

hiervoor liepen uiteen van gebrek aan tijd tot het niet passen van dit onderzoek binnen het 

strategisch beleid. Een aantal instellingen haakten af vanwege een artikel dat verschenen was in 

de Leeuwarder Courant. In dit artikel werd zeer onzorgvuldig weergegeven wat de doelstellingen 

en de opzet van het project zijn alsmede werden er een aantal instellingen met naam genoemd die 

bij het onderzoek betrokken zouden zijn. Dit had tevens tot gevolg dat de deelnemers van het 

eerste uur, het AZG en het Martini Ziekenhuis uit Groningen, van directe dee I name af moesten 

z1en. 
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Deze poging om publiciteit rond het onderzoek op te roepen, bracht een eerste confrontatie met de 

gevoeligheden binnen de gezondheidszorg. Daarnaast ontstond er door dit voorval een vertraging 

in de aanloopperiode van het onderzoek. En het noopte tot het zenden van een t•,Veede brief aan 

alle eerder aangeschreven ziekenhuizen. In deze brief werd afstand genomen van de inhoud van 

het kranten artikel en nogmaals een, meer gedetailleerde, toelichting op het onderzoek gegeven. 

Intake gesprekken 

Uiteindelijk toonden tien instellingen hun interesse voor het onderzoek en waren bereid een intake 

gesprek aan te gaan . De aard, de omvang en de locatie van deze instellingen was zeer divers. 

Naast algemene ziekenhuizen bevond zich eveneens een stichting voor geestelijke 

gezondheidszorg in Groningen onder de belangstellende partijen. Er werden gesprekken gevoerd 

met instellingen van rond de 200 bedden en instellingen die ongeveer duizend bedden hadden. De 

potentiele deelnemers waren verspreid over het gehele doelgebied met een concentratie in het 

Noordoostelijke dee! van Groningen . De gesprekken werden, atnankelijk van de instelling, 

gevoerd met algemeen directeuren dan wel met facilitair managers. Duidelijk was geworden dat 

in sommige gevallen de aankondigingsbrief intern doorgestuurd was naar een lager niveau. 

Het intake gesprek was gestructureerd van opgezet, het gespreksprofiel is te vinden in de bijlage. 

De functies van het intake gesprek was veelzijdig. Allereerst werd ruim aandacht besteed aan de 

nadere verduidelijking van het onderzoek. Hierbij werd niet alleen uitgebreid stil gestaan bij de 

aanleiding van het onderzoek maar werd eveneens het onderzoekskader aangegeven, de doelen 

kenbaar gemaakt en de resultaten van het project toegelicht. De instellingen kregen vervolgens de 

gelegenheid vragen te stellen alsmede aan te geven wat zij in het onderzoek zouden willen hebben 

opgenomen. Op deze wijze kwam duidelijk naar voren wat de uitgangspunten en intenties van de 

ziekenhuizen waren voor deelname aan het onderzoek en in hoeverre de instellingen 

daadwerkelijk geinteresseerd waren in deelname. 

Meer dan eens bleek het in deze fase noodzakelijk de ziekenhuizen over de streep te trekken door 

veelvuldig te wijzen op de toegevoegde waarde van het onderzoek. Daarnaast bleek het 

noodzakelijk de zorg bij de deelnemende partijen weg te nemen dat deelname zou leiden tot een 

uitgebreide samenwerking met andere deelnemers en verlies van autonomie. Een aantal 

instellingen gaven te kennen ook een uitgebreid onderzoek van de interne logistiek in het 

onderzoek op te willen nemen alsmede bepaalde automatiserings-vraagstukken aan het onderzoek 

toe te voegen. 

Het laatste onderdeel van het gesprek betrof het aan de orde stellen van de mogelijke kandidaten 

voor de stuur- en afstemgroep en het bespreken van de projectkosten. Afgesloten werd met het 
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aangeven van de periode waarin de selectie van de instellingen plaats zou vinden. Zodra deze 

periode afgerond was zouden de instellingen direct bericht ontvangen. 

Het houden van de intake gesprekken nam een geruime tijd in beslag daar het lastig b'eek voor de 

betrokken partijen op korte termijn tijd vrij te maken. Echter de gesprekken hadden we! hun 

bijdrage geleverd aan het nader vormgeven van de onderzoeksopzet. Door het directe contact met 

de ziekenhuizen werd een duidelijk beeld verkregen van de heersende onderzoeksbehoefte en de 

problematiek binnen de gezondheidsbranche. Uit de gesprekken werd eveneens duidelijk dat een 

aantal instellingen een geheel andere invulling wilden geven aan het onderzoek of uiteindelijk 

toch geen belangstelling voor deelname bleken te hebben . Nadat deze organisaties voor deelname 

aan het project waren uitgesloten, bleven nog een zevental mogelijke kandidaten over. 

Selectie 

Gestreefd werd te komen tot een groep deelnemers die alien gemotiveerd waren om het project tot 

een succes te maken, dezelfde doelstellingen met het project nastreefden en niet te veel 

afwijkende wensen hadden. Daarnaast was het noodzakelijk om de omvang van het onderzoek 

praktisch hanteerbaar te houden, dit wil zeggen dat het aantal deelnemers gelimiteerd moest 

warden. Van belang hierbij is te onderkennen dat sommige ziekenhuizen uit meerdere locaties 

bestaan die meegenomen moeten worden in het onderzoek. Om te komen tot een ''homogene", 

afgeslankte groep is het noodzakelijk een selectie te maken uit de overgebleven gei"nteresseerden. 

Het rnaken van deze selectie geschiedde aan de hand van de volgende criteria: 

• de geografische figging van de instelling; 

• de mate van belangstelling van de instelling; 

• de doelen die door de instelling met het onderzoek worden nagestreefd; 

• het totaal aantal locaties dat in het onderzoek betrokken wordt. 

Er is om uiteenlopende redenen gekozen voor deze criteria. De geografische ligging was van 

belang daar er nagestreefd werd een groep deelnemers te krijgen die in dezelfde reg io werkzaam 

zijn. Ook de mate van belangstelling voor het project is een belangrijk criteria omdat dit bepalend 

kan zijn voor de voortgang van het project. Het derde criterium rnoet er voor zorgen dat de groep 

deelnemers een overeenkomstig doel met het onderzoek nastreeft. Het laatste criterium zorgt er 

voor dat de ornvang van het project hanteerbaar blijft. 
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Alie overgebleven instellingen werden getoetst aan bovenstaande criteria en uit dit proces kwam 

een groep van vier deelnemers naar voren. Deze groep voldeed beter aan de criteria dan elke 

andere configuratie. Het gaat om de volgend~ zorginstellingen: 
' 

• Stichting GGz Groningen: een overkoepelende stichting van geestelijke gezondheidszorg 

instellingen in de provincie Groningen ; 

• St. Lucas Ziekenhuis in Winschoten; 

• Delfzicht Ziekenhuis in Delfzijl; 

• Streekziekenhuis Coevorden/Hardenberg. 

De stichting GGz Groningen en het Streekziekenhuis Coevorden/Hardenberg bestaan uit meerdere 

locaties die in het onderzoek meegenomen moeten worden. Al met al betekent dit dat we te maken 

hebben met zo ' n tien afleveradressen . 

Projectcontract 

Aan de instellingen die niet door de selectie heen waren gekomen, werd een brief gestuurd waarin 

de reden voor de afwijzing nader werd toegelicht. Voor de instellingen die definitief geselecteerd 

waren voor deelname werd een concept projectcontract opgesteld. Het concept contract werd naar 

de instellingen gestuurd ter verbetering en goedkeuring. Vervolgens werd een definitief concept 

opgesteld dat ondertekend diende te worden. Het contract was opgebouwd volgens de huisstijl van 

Halec en bevatte een aantal punten . Zaken die aan de orde komen zijn een korte uiteenzetting over 

de aanleiding van het onderzoek en een probleembeschrijving en vraagstelling. Daarnaast wordt 

het onderzoeksmodel en de onderzoeksaanpak toegelicht alsmede de op te leveren resultaten. Het 

laatste onderdeel dat in het contract werd opgenomen, betrof de projectkosten per deelnemer en 

de wijze waarop deze tot stand waren gekomen alsmede de betalingsvoorwaarden . Er werd voor 

gekozen de totale projectkosten gedeeltelijk te laten financieren door Halec/Deloitte & Touche en 

het resterende deel door de deelnemende partijen. Besloten werd de kosten per ziekenhuis te laten 

bepalen door het aantal bedden. 

Met de vier deelnemende instellingen zijn de concept contracten individueel besproken. De 

inhoud van het contract behoefde op sommige punten toe lichting maar was nooit onderhevig aan 

kritiek. De hoogte van de te betalen kosten voor he.t onderzoek stuitte in een enkel geval op 

bezwaar. Door te wijzen op de toegevoegde waarde van het project en door met name de waarde 

van het project voor de lange termijn toe te lichten, waren de ziekenhuizen toch bereid het 

onderzoek tegen de vastgestelde kosten te laten uitvoeren . Afgesproken werd dat de ziekenhuizen 

twee definitieve contracten, dit is een verbeterd concept contract, toegestuurd zouden krijgen. Een 

contract diende ondertekend teruggestuurd te worden naar Halec en het andere exemplaar behoort 

de instellingen toe. Tegelijkertijd werd een factuur meegestuurd ter betaling van de eerste helft 

van de projectkosten. 
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Andere activiteiten 

Parallel met de werving en selectie activiteiten werd getracht diverse kopstukken uit de 

gezondheidszorg en de overheid te benaderen. Dez, : personen zouden wellicht kunnen dienen als 

kennisbron en "deuren-openers" . Binnen de gezondheidszorg zijn onder andere de directeur en 

een medewerker van het NZi benaderd. Binnen de overheid zijn allerlei functionarissen benaderd 

op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau . Het benaderen gebeurde in eerste instantie 

telefonisch hetgeen op verzoek van de benaderde persoon veelal opgevolgd werd door het 

versturen van nadere informatie over het project. In een enkel geval vond er een persoonlijk 

gesprek plaats. Al deze activiteiten kostten een aanzienlijke hoeveelheid tijd en inspanning, ze 

bleven echter zonder positief resultaat. 

Eveneens werd getracht voor een aantal subsidies in aanmerking te komen. In samenwerking met 

het "Subsidieteam" van Deloitte & Touche werd een inventarisatie gemaakt van de subsidie 

mogelijkheden. Er werden een drietal subsidie regelingen gevonden, te weten het Programma 

Rationeel Energiegebruik in Yerkeer en Yervoer (REV), het Programma Stiller, Schoner en 

Zuiniger Yerkeer en Yervoer in Stedelijk Gebied (SSZ) en de Transactie regeling betreffende 

energie- & milieu-efficiency in het goederenvervoer. Al deze subsidies dienden aangevraagd te 

worden bij de NOVEM. Om in aanmerking te komen voor een subsidie diende een omvangrijk 

rapport ingediend te worden dat voldeed aan de voorgeschreven eisen van de NOVEM. Naast 

allerlei financiele gegevens moet er ook een duidelijk overzicht gegeven warden van de doelen 

van het project, de gebruikte onderzoeksmethoden en de resultaten van het onderzoek alsmede 

voor we Ike belangengroepen het onderzoek nuttig was. 

Helaas werden de subsidie aanvragen afgewezen daar vooralsnog de omvang van de te 

verwachten besparingen niet concreet genoeg ingeschat kan warden. Met name op het moment 

van implementatie van het resultaat nemen de kansen toe om in aanmerking te komen voor 

subsidie . Daarnaast is onderzoek verricht naar de subsidie regelingen op Europees, regionaal en 

lokaal niveau. Echter hier bleken op dit moment geen mogelijkheden te liggen. 

Met het Enschedese automatiseringsbedrijf Telic, onderdeel van de Telic International Group, zijn 

gesprekken gevoerd over samenwerking voor wat betreft het IT-gedeelte van de te ontwikkelen 

concepten. Telic is een automatiseringsbedrijf dat een logistiek besturingssysteem onder 

Windows aan het ontwikkelen is. Alie software en systemen die Telic levert, zijn gericht op 

logistieke toepassingen en operationeel onder Windows. Telic heeft reeds een 

automatiseringssysteem opgezet voor een groep voorheen autonome verpleegtehuizen die samen 

in een stichtingsverband zijn onder gebracht. De situatie van deze casus komt overeen met het 

onderhanden project, met dit verschil dat de individuele verpleegtehuizen samen dienen te 

werken. 
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Bijlage 8: Intakegesprekken 

Intake ge:..;prek St.Lucas Ziekenhuis 

Datum: 23 januari 1997 

Lokatie: Winschoten 

Aanwezigen: 

• J.B. Schneider, directeur 

• B. Kiewiet, facilitair manager 

• Joop de Jong, directeur Halec 

• Brian Golsteijn, Halec 

• Ruben Mannien , Halec 

Yolgens de heer Schneider is op bepaalde produkten, zoals heupen e.d ., een hoop geld te 

verdienen door slimmer in te kopen. 

Ziet vooral de volgende produkten als kandidaten voor het onderzoek: 

• Pillen en poeders: 

• infuusv loeistof; 

• wassenJ . 

Evt. : Afvalstromen. 

Noemt een aanta l personen op die geschikt kunnen zijn voor een positie in de stuurgroep: 

• de heer J. Zeestrate; 

• de heer Lense Koopmans, Raad van Toezicht van het Martini ziekenhuis en macro-econoom. 

Heeft liever geen politici of gedeputeerde omdat deze geen zuivere belangen hebben om dee I te 

nemen aan dit onderzoek, willen te graag scoren . Hetzelfde geldt voor andere overheidsmensen en 

Prof. Yan Montfoort van het NZi. 

Zien dit onderzoek als een goede externe toetsing om vast te stellen hoe ze er op dit moment 

voorstaan ten opzichte van andere ziekenhuizen. 

Yerder wordt aangegeven dater een ZINN bestaat, Ziekenhuis lnformatiesysteem Noord 

Nederland. Hierin zitten o.a. Martini, Winschoten, Stadskanaal, Delfzijl, Zaanstad en Den Helder. 

Geeft aan ge"interesseerd te zijn in participatie in het onderzoek. 
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Intake gesprek Delfzicht Ziekenhuis Delfzijl 

Datum: 16 januari 1997 

Lokatie: Delfrj,I 

Aanwezigen: 

• Ohr. Schuthof (facilitair manager Delfzicht Ziekenhuis) 

• Joop de Jong ( directeur Ha lee) 

• Brian Golsteijn (Halec) 

• Ruben Mannien (Halec) 

Ohr. Schuthof heeft mandaat om allerlei beslissingen op facilitair en logistiek gebied te nemen. 

Er bestaat een RIODEG, Regionaal Inkoop Overleg Drente en Groningen . Schuthof wil deze 

graag buiten onderzoek houden. 

Het ziekenhuis heeft 186 bedden, is financieel gezond en is een algemeen ziekenhuis. 

De faci litair manager moet een gei'ntegreerde aansturing van de volgende ondersteunende 

diensten bewerkstelligen: TD, inkoop, logistiek, keuken, beveiliging, schoonmaak, aan- en 

verkoop en beheer van gebouwen en de bouw en verboow waarin de komende jaren 30 miljoen 

gld is ge'investeerd. Er werken 130 mensen voor deze ondersteunende diensten. 

Delfzicht Ziekenhuis heeft structurele samenwerkingsverbanden op het gebied van pathalogie, 

apotheek en bloedbank met het St.Lucas uit Winschoten, het Refaja uit Stadskanaal en het Martini 

en AZG uit Groningen . 

Strategische doelen met betrekking tot de logistiek: 

• eigen transport van medicijnen en bloed terugbrengen ; 

• voorraad verlagen; 

• aantal leveranciers terugbrengen; 

• minder frequent beleverd ·vorden. 

Daarnaast zijn er een tweetal strategische ontwikkelingen die van invloed zijn op de toekomstige 

logistiek: 

• polyklinische patientenzorg neemt toe; 

• aanbieden van diensten aan andere huizen (TD en inkoop) . 

Dit laatste punt dient het strategische doe! om te komen tot samenwerking met andere 

zorginstellingen en het operationele doe! om diensten aan te bieden. 

De produkten die vooral als interessant beschouwd worden zijn: 

• disposabels en niet steriele goederen ( evt. steriele goederen); 

• kantoorartikelen (kleine stroom die veel tijd kost); 
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Medicijnen graag niet in het onderzoek meenemen. 

Schuthof acht het verstandig reeds in een begin stadium de overheid erbij te betrekken. De 

overheid komt het eventueel te behalen financieel voordeel toch wel te we ten komt. Het 

vergemakkelijkt echter de implementatie van het resultaat en de acceptatie van het resultaat als de 

overheid er van tevoren bij betrokken is. Tevens goed voor het netwerk van contacten. Er is voor 

de overheid vooral een meedenkende rol weggelegd zowel op regionaal als landelijk niveau. 

Een contact persoon die benaderd dient te warden is : 

Rita G. Jansen, gedeputeerde van de provincie Groningen op het gebied van de gezondheidszorg. 

Tel : 050 - 3164911 

Er zijn geen bezwaren tegen andere deelnemers, a Ileen waarschuwt Schuthof voor het gevaar dat 

ontstaat wanneer er grate en kleine ziekenhuizen naast elkaar deelnemen. Het kan dan gebeuren 

dat de grotere ziekenhuizen te veel een stempel op het onderzoek kunnen drukken. hier moet voor 

gewaakt warden . 

Daarnaast is het belangrijk om binnen het ziekenhuis een aanspreekpunt te hebben . 

Ook moet Schuthof eerst met zijn mensen praten alvorens wij veldonderzoek kunnen doen. 

Intake gesprek Stichting GGZ Groningen 

Datum: 18 december 1996 

Lokatie: Zuidlaren 

Aanwezigen: 

• de heer Raatgever. Facilitair Manager GGZ 

• de heer Krol , Inkoper GGZ 

• Joop de Jong, Halec 

• Ruben Mannien, Halec 

De volgende instellingen vallen onder de stichting GGZ: 

• Psychiatrisch Ziekenhuis Dennenoord; 

• Psychiatrisch Ziekenhuis Groot Bronswijk; 

• Henk Verzorgingstehuis; 

• RIAGG; 

• Beschermd wonen . 

Er vindt een decentralisatieproces plaats van de RIAGG naar de ziekenhuizen, ook de PZ wa rden 

gedecentraliseerd naar AZ en lokaties in de stad Groningen. 
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In het begin van het gesprek gaven de heren van het GGZ te kennen er erg veel belang aan te 

hechten dat het AZG en Martini meedoen . Ook zien ze graag een DC puur voor de regio 

Groningen. Later in het gesprek werd er van deze eisen afgeweken en zeiden ze .fa project als een 

mooi referentie object te zien waar ze altijd bruikbare ideeen aan overhielden. 

Gaven aan dat het bij een PZ over andere produkten gaat dan bij een AZ, de niet facilitaire 

produktstromen zijn ook kleiner en het betreft voornamelijk kantoorbenodigdheden . Een ander 

verschil is dat door de ruime opzet van PZ, op een groot terrein veel gebouwen ver verspreid uit 

elkaar, de interne logistiek een probleem is. Het betreft hier namelijk een distributie tussen 

verschillende gebouwen en niet tussen afdelingen die in een gebouw zijn gevestigd. Dit brengt 

andere eisen, wensen en gevolgen met zich mee. Hebben zelf een intern logistiek probleem en 

hopen dat dit onderzoek tot een oplossing hiervan kan leiden . 

Zouden ook graag een centrale aanpak van de medicijnen en CSA goederen zien. 

De volgende punten dienen met zorg behandeld te worden: 

• lnkopers autonomie die moeilijk te overbruggen is; 

• dominantie van grote partners, maar ze moeten erbij zitten. Met name het MCL is een 

imperialistische club; 

• geen koepelorganisaties tot het project toelaten; 

• Prof. Bouwma van de RuG voor de stuurgroep, al gaf Raatgever aan een hekel te hebben aan 

stuurgroepen omdat ze vaak belemmerend werken. 

Het belang van GGZ bij dit onderzoek is niet dat wij een onderzoek kunnen doen maar dater een 

werkend logistiek concept op tafel komt. Hij wit verder dat zijn medewerkers niet te veel tijd 

kwijt zijn met het verzamelen van informatie voor het onderzoek. 

IntraKOOP pas laten meedenken en participeren in de implementatiefase. Nu nog te vroeg, 

centrale inkoop pas in een later stadium toepassen eventueel met intraKOOP, nu is dat nog te 

vroeg in verband met autonomie gevoelens. 

Zijn bereid een bedrag op tafel te leggen, geld was het probleem niet. 

Geven als de groep participanten bekend is hun fiat over de participatie. 
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Intake gesprek Streekziekenhuis Coevorden-Hardenberg 

Datum: 12 december 

Lokatie: Hardenberg 

Aanwezigen: 

• Ors. Schmidt, algemeen directeur Streekziekenhuis Coevorden-Hardenberg 

• Joop de Jong, directeur Halec 

• Brian Golsteijn, Halec 

• Ruben Mannien, Halec 

De volgende instellingen vallen onder het streekziekenhuis: 

• Harden berg ( 197 bedden) 

• Coevorden (dagverpleging) 

• Psychiatrisch Verpleeghuis (60 bedden) 

• Gramsbergen 

• Yerpleeg- en verzorgingstehuizen in de regio 

• RJAGG 

Het ziekenhuis heeft een aantal samenwerkingsverbanden opgezet met andere zorginstellingen die 

de distributie in de toekomst kunnen be"invloeden. 

Samen met het APZ-Raalte (33 bedden), Riagg en REBW is de GGZ Drenthe opgezet. Daamaast 

is er een samenwerkingsverband tussen de thuiszorg, verpleegtehuizen en het ziekenhuis . 

De Drentse Ziekenhuizen kopen al samen in, alleen op distributie gebied wordt er nog niet 

samengewerkt. Daamaast kamt het ziekenhuis met een probleem hoe de verschillende lokaties te 

bevoorraden. 

Ziet deelname van ziekenhuizen van verschillende grote niet als probleem, eerder als voordeel. 

Waarschuwingen : 

• cultuuromslag om dingen uit handen te geven, is moeilijk te bewerkstelligen; 

• interne weerstand tegen veranderingen; 

• opboksen tegen inkopers, pas daar mee op; 

• geen OPG-produkten, !outer facilitaire produkten; 

• cultuurverschil tussen gewoon ziekenhuis en psychiatrisch ziekenhuis, met het oog op 

groepssamenstel ling; 

• geen verzekeraars en/of ministeries bij het project betrekken; 

• Prof. van Montfoort van het NZi in de stuurgroep zetten samen met voorzitter L VZE. 

Ors. Schmidt is zeer enthousiast over en project en zegt de volledige medewerking toe van zijn 

organisatie. Over de contractprijs zal nader overleg gepleegd worden. 
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Bijlage 9: Aangeschreven instellingen 

NAAM_ZIEKE TIT VOOR ACHTERNA FUNC TIE ADRES POSTC PLAATS TELEFOON BED 
EL LET. AM ODE DEN 

Twenteborg Ziekenhuis drs. C.R van Kooij Directeur Algemene Zilvermeeuw 1 7609 pp Almelo 0546-833333 653 
Zaken 

St. APZ-Drente dhr H.G Bijker Algemeen Directeur Oennenweg 9 9404 LA Assen 0592-334800 549 

Wilhelmina Ziekenhu1s drs. p Patijn Algemeen Directeur Europaweg Zuid 1 9401 RK Assen 0592-325555 340 

St. APZ-Drente, Beilen dhr. H.G. Bijker Directeur Algemene Altingerweg 1 9411 PA Bellen 0593-522451 362 
Zaken 

St. Streekziekenhuis drs. M.J.P Schmidt Algemeen Directeur M. v.d. Thijnensingel 7741 GB Coevorden 0524-512444 
Coevorden/Hardenberg Aleida Kramer 
Dagz1ekenhu1s 
"Delfzicht" Ziekenhuis drs. PW. van Dijl Directeur Beheerszaken Jachtlaan SO 9934 JD De~zijl 0595-644444 186 

Prat. Chr. Ziekenhuis "De Sionsberg" drs. J. Schraverus Algemeen Directeur Birdaarderstraatweg 70 9101 DC Dokkum 01623-91234 138 

Chr. Z iekenhuis Nij Smeltinghe mr. J. de Wolf Voorzitter Ziekenhuis Compagnonsplein 1 9202 NN Orachten 0512-588888 339 
Bestuur 

Ziekenhuis Nieuw Hoog•Hullen dhr J. Beere Algemeen Directeur Oosterbroek 4 9751 TG Eelde 050-3091412 105 

Dokter JH. Jansen Ziekenhuis drs. A Wagenaar Directeur Beheer Urkerweg 1 8303 BX Emmeloord 0527-615181 161 

Scherperziekenhuis dhr. H. Kamps Algemeen directeur Boermarkeweg 60 7824 AA Emmen 0591-691911 373 

Medisch Spectrum Twente drs. L.M .J. Lodewick Voorzitter Raad van Haaksbergerstraat 55 7513 ER Enschede 053-4872000 915 
L. Bestuur 

SL Twents Psychiatrisch Ziekenhuis Broekheurneringweg 105 7546 TA Enschede 053-4755755 252 

Revalidat1ecentrum Het Roess1ngh dhr. HA Wienties Oirecteur Beheer Roess1ngnsb!eekweg 33 7522 AH Enschede 053-4875875 148 
Enschede 
Psychiamsch Ziekenhu1s F raneker dhr. M. van Muijen Directeur Algemene Burg. J. Dijkstraweg 6 8801 PG Franeker 0517-398600 600 

Zaken 
Academ Is ch Ziekenhu1s Groningen drs Holsteijn Adjunct-Directeur Oostersingel 59 9713 EZ Groningen 050-3619111 1055 

Project en 
Martin i Ziekenhu1s dr. Ph.M Engel Oirecteur Ontw1kkeling Postbus 30033 9700 RM Gronrngen 050-5245245 950 

A. 
Dr. S. van Mesdagkliniek drs. OP de Haas Algemeen Directeur Engelse Kamp 5 9722 XA Groningen 050-5255800 90 

St. Streekz1ekenhu1s drs M.J.P Schm idt Algemeen Oirecteur J. Weitkamplaan 4a 7772 SE Hardenberg 0523-287878 195 
Coevorden/Hardenberg Ropcke-Zweers 
Ziekenhu1s 
Streekziekenhuis "Oran1eoord" dhr A de Geus Voorzitter Ziekenhuis Achlumerdijk 2 8862 AJ Harlingen 0517-499999 165 

Bestuur 
De Tsjongerschans Algemeen Ziekenhuis dhr. J.H. van Oirecteur Beheerszaken Thialfweg 44 8441 PW Heerenveen 0513-644444 372 
Heerenveen Leerzem 
St. Streekz1ekenhu1s Midden-Twente drs . AH. Hilbers Directeur Beheer Geerdinksweg 14 7555 DL Hengelo 074-2475475 
Hengelo OV 
Ziekenhu1s Bethesda drs. G. Aukema Directeur Algemene Dr. G.H. Amshofweg 1 7909 AA Hoogeveen 0528-286222 272 

Zaken 
Medtsch Centrum Leeuwarden mr WJG. Blaauw Voorzitter Raad van Postbus 888 8901 BR Leeuwarden 058-2866666 800 

Bestuur 
N.H. Oiaconessen lnrichting drs. R. L. Hoornstra Directeur Algemene Hoogeveenseweg 38 7943 KA Meppel 0522-233333 330 

Zaken 
Medisch Spectrum Twente Ziekenhuis drs. L.M.J Lodewick Voorzitter Raad van Pr. Bernardstraat 17 7570 GA Oldenzaal 0513-574000 175 
Oldenzaal L. Bestuur 
St. Sint Franciscushof mev O.M.B. Halsema- Voorzitter Ziekenhuis Postbus 5000 8100 GA Raalte 0572-352833 428 

r Fies Bestuur 
De Ruyterstee. Centrum voor Kinder- & dhr B.M. Troester Algemeen Oirecteur Fazantenlaan 1 9422 EZ Smilde 0592-480800 80 
Jeugdpsychiatrie 
Sint Antonius Ziekenhuis ,r w Wjnja Algemeen Directeur Or. Boumaweg 3 8601 GM Sneek 05 15-488252 326 

Stichting Chr. Ziekenhuis "Refaja" drs. H.R Suiter Oirecteur Beheerszaken Boerhaavestraat 1 9501 HE Stadskanaal 0599-616850 200 

Psychiatrisch Ziekenhuis Groot Bronsw1jk drs PL.M Smulders Directeur Algemene Fam . Bronsweg 17 9945 PN Wagenborg 0596-542828 395 
Zaken en 

Sint Lucas Z iekenhuis dhr. J.B. Schneider Oirecteur Gassingel 18 9571 e x Wrnschoten 0597-459111 240 

Psychiatrisch Ziekenhuis ''Dennenoord" ir. J.C. Hoevenaar Algemeen Oirecteur E6 9471 KA Zuid!aren 050-4097911 609 

St. Sophia Z iekenhuis ir. S.B. Braaksma Directeur Bedrijfszaken Ookter van Heesweg 2 8025 AB Zwolle 038-4562222 606 

Ziekenhuis ''De Weezenlanden'' ,r G.R. Visser Algemeen Directeur Groot Wezenland 20 8011 JW Zwol le 038-4299911 525 

GGz Gron1ngen dhr Raatgever Gron1ngen 050-4097911 
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Bijlage 10: Wervingsbrieven 

«NAAM ZIEKE» 

t.a.v. «FUNCTIE» «TITEL» «VOORLET» «ACHTERNAAM» 

«ADRES» 

«POSTCODE» «PLAA TS» 

Haarlem, 26 november 1996 

Betreft: "Zorgdistributieconcept voor de toekomst" 

Geachte heer «ACHTERNAAM», 

Met dit schrijven willen wij uw aandacht vestigen op de start van een innovatief 

onderzoeksproject getiteld:'Zorgdistributieconcept voor de toekomst' . Specifiek voor het 

Noorden van het land, hebben Halec en de TU Eindhoven samen met het Martini Ziekenhuis en 

het Academisch Ziekenhuis Groningen het initiatief genomen om op onafhankelijke basis een 

nieuw logistiek concept voor de zorgbranche te ontwikkelen. 

Halec is gelieerd aan Deloitte & Touche, haar adviseurs zijn specialisten op het gebied van 

logistiek. Halec hanteert de formule 'Consultants & Studenten ' hetgeen betekent dat in 

samenwerking met universiteiten en hogescholen gewerkt wordt aan logistieke innovatie. 

Daarnaast warden de consultants in projecten direct ondersteund warden door de inzet van 

studenten . 

Doel van dit onderzoeksproject is het bewerkstelligen van kostenvoordelen en 

kwaliteitsverbeteringen ten opzichte van de huidige situatie. Steekwoorden binnen dit nieuw te 

ontwikkelen concept zijn onder andere centralisatie van voorraden, bundeling facilitaire inkoop, 

value added logistics en informatietechnologie. 

Het project zal op I ju li 1997 resulteren in een blauwdruk voor de nieuwe zorgdistributie in het 

Noorden van het land. Daarbij kan gedacht worden aan een fysiek distributiepunt of alleen een 

' informatieknooppunt' . De intentie is deze blauwdruk vervolgens daadwerkelijk te realiseren . 

Tijdens het onderzoek zal een geselecteerde groep zorginstellingen eisen. wensen en 

· randvoorwaarden inbrengen. Aan het einde van het onderzoek zal voor deze groep concreet 

worden aangegeven we lke besparingen door het nieuwe concept gerealiseerd worden. De 

participerende instellingen dragen met elkaar de kosten van het onderzoek. Gericht wordt op circa 

tien zorginstellingen, waarbij voor het gehele onderzoek per participant de kosten tussen de Hfl 
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2500 en Hfl 10.000 bedragen, afhankelijk van de grootte van de zorginstelling. Belangrijk is dat 

de participerende instellingen alleen gericht op het logistieke aspect met elkaar samenwerken en 

door deze s:-tmenwerking de kosten van dergelijke innovatieve projecten kunnen delen. 

Vanwege het grote belang voor de zorginstellingen zullen wij in overleg met de potentiele 

deelnemers een stuurgroep installeren, waarbij nu gedacht wordt aan participatie vanuit de 

zorgverzekeraars en de Vereniging van Ziekenhuis-economen. Vanuit de TU Eindhoven zal een 

aantal hoogleraren ( distributie )logistieke input leveren. Halec/Deloitte & Touche kan via haar 

wereldwijde expertisenetwerk, ook bijvoorbeeld vanuit de VS waar dergelijke concepten deels al 

operationeel zijn, ook internationale kennis en ervaring inbrengen. 

Momenteel zijn de voorbereidingen zover dat wij de intake-fase ingaan, waarin een aantal 

zorginstellingen vooruitlopend op de publikatie van het onderzoek, wordt benaderd om hen uit te 

nodigen voor participatie in het project. Vervolgens zullen wij intakegesprekken voeren, waarin 

we eventuele specifieke wensen van de potentiele deelnemers inventariseren (ten aanzien van de 

samenwerking en het project) en op basis daarvan in overleg met elkaar de groep participanten 

samenstellen. 

In dit kader vragen we ook aan u of uw organisatie zich als potentiele deelnemer zou willen 

aanmelden voor het project 'Zorgdistributieconcept voor de toekomst'. 

Graag verneem ik uw reactie. 

U kunt ons telefonisch en per fax bereiken via het projectsecretariaat: telefoon 023-5235585 en 

fax 023-5235500. U kunt vragen naar onze secretaresse mevrouw Sita Destombes of naar 

ondergetekende. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de TU Eindhoven en Halec, 

drs.ing. J.C.J . de Jong 
directeur 
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" Zorgdistributieconcept voor de toekomst" 
Concept onderzoeksopzet 

De onderzoeksopzet valt als volgt samen te vatten : 

"Onderzoek voor de zorginstellingen in het noorden van Nederland of het mogelijk is om een 
nieuw distributieconcept te ontwikkelen. Bijvoorbeeld of het mogelijk is om bepaalde producten 
centraal op te slaan en/of centraal te bes tell en. Doe/ is te komen tot een kostenreductie voor de 
participerende instellingen. " 

De onderstaande figuur licht de opzet toe. 
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Het project is opgedeeld in een drietal fasen en doorloopt de volgende stappen: 

Fase I: Intake opzet & analyse huidige situatie 
I. opstellen van een onderzoeksopdracht; 
IL werven van deelnemers in de zorgsector; 
III. analyse van de deelnemende organisaties; 

A. verzameling van wensen, eisen en ideeen: 
B. inventarisatie artikelen van externe leveranciers; 
C. vaststellen van de voor centralisatie in aanmerking komende artikelen ; 

Fase II: Ontwerp toekomstig concept 
I. vaststellen logistieke basisstructuur ( distributiesysteem, centraal bestelsysteem, ... ); 

A. bepalen kosten en randvoorwaarden ; 
B. aangeven voor/nadelen deelnemende zorgcentra; 
C. analyse van opgestelde alternatieven (kosten/baten); 

II. uitwerken geschikte basisstructuur (lokatie, voorraadbeheer, transport, etc ... ); 

Fase III: Implementatie 
I. in praktijk opzetten uitgewerkte basisstructuur 
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«NAAM ZIEKE» 

t.a.v. «FUNCTIE» «TITEL» «VOORLET» «ACHTERNAAM» 

«AD RES» 

«POSTCODE» «PLAA TS» 

Haarlem, 28 november 1996 

Betreft: 'Zorgdistributieconcept voor de toekomst ' 

Geachte heer «ACHTERNAAM», 

Recent hebben wij u per brief ge"informeerd over de start van het project ' Zorgdistributieconcept 

voor de toekomst '. In deze onafhankelijke studie die ge"initieerd is door de TU Eindhoven en 

Halec, staat de logistiek tussen zorginstellingen centraal. Doe! is de mogelijkheden van eventuele 

kwaliteitsverbeteringen en kostenverlagingen te onderzoeken. 

Voor de voorbereiding van het onderzoek hebben wij een zorgvuldige aanpak gekozen die ik 

graag verduidelijk: 

• een eerste peiling van de belangstelling bij bestaande contacten in kleine kring (is er behoefte 

aan een dergelijk onafhankelijk onderzoek?); 

• een peiling van de belangstelling in brede kring middels de u toegezonden brief: 

• intakegesprekken waarin men randvoorwaarden, eisen en wensen kan aangeven en zich kan 

uitspreken over de eventuele deelname: 

• in onderling overleg samenstellen van de groep participanten, stuurgroep en vaststellen van de 

invulling van het onderzoek. 

Afgelopen woensdag 27 november ben ik verrast door een artikel in de Leeuwarder Courant van 

15 november jl. dat zonder onze toestemming is geplaatst en verwijst naar het bovenstaande 

onderzoek. Het artikel geeft geen juiste informatie en doorkruist naar mijn mening de 

bovenstaande zorgvuldigheid. 

Nadrukkelijk wil ik stellen dat, zoals ik ook expliciet aangaf in mijn brief, de invulling van het 

project en de samenstelling van de projectgroep samen met de participanten wordt bepaald. Dit 

gebeurt pas nadat de intakegesprekken hebben plaatsgevonden waarin de instellingen kunnen 

aangeven of en hoe zij willen deelnemen. Om de exacte status van het project aan te geven is in 

de brief het Martini Ziekenhuis en het Academisch Ziekenhuis Groningen genoemd. Voor alle 

duidelijkheid: zij hebben in stap I hun eerste belangstelling getoond. Vergelijkbaar met de andere 
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instellingen die nu hun belangstelling tonen, staan zij aan het begin van de fase waarin afspraken 

gemaakt gaan worden voor de intakegesprekken. 

Ik hoop dat wij met bovenstaande ,erduidelijking uw eventuele vragen beantwoord hebben. 

Graag sta ik open voor eventueel resterende vragen of opmerkingen. 

Inmiddels hebben wij de eerste positieve reacties gehad en ik hoop dat wij spoedig met u contact 

mogen hebben. 

Met vriendelijke groet, 

Halec, 

drs . ing. J.C.J. de Jong 

directeur 
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Bijlage 11: Overeenkomsten deelnemers 

Overeenkomsten tussen de drie ziekenhuizen 

Alie drie de ziekenhuizen zijn middelgrote, algemene ziekenhuizen met een sterke regionale 

functie . Dit betekent dat het nagenoeg om dezelfde type instellingen gaat. Niet alleen qua bedden 

aantal en budget omvang zijn er sterke overeenkomsten, eveneens kampen de instellingen met 

dezelfde soort problematiek (om te kunnen overleven e.d.). 

Op het gebied van de interne logistiek zijn eveneens raakvlakken aan te treffen . Weliswaar heeft 

een van de drie instellingen een meer doordachte en verfijnde interne logistiek dan de andere twee 

instellingen en maakt het gebruik van een ander, zelf ontworpen logistiek 

automatiseringssysteem . Ondanks het feit dat deze ene instelling op de genoemde punten verder is 

dan de andere twee instellingen en gebruik maakt van een andere automatiseringssysteem, is er 

toch sprake van een nagenoeg gelijke interne logistieke situatie . In alle drie de gevallen bestaat er 

geen koppeling tussen de financiele- en de voorraadadministratie. Daarnaast is in alle gevallen de 

voorraadregistratie niet volledig en accuraat. Bij een tweetal instellingen kampt men met ernstige 

magazijn problemen. Bij deze instellingen is het magazijn in de kelder gevestigd hetgeen de 

interne goederenstroom gecompliceerder maakt. Ook de procedures en de handelingen die 

verricht worden bij het bestellen, ontvangen en uitleveren van goederen laten een grote 

verwantschap zien (zie paragraaf 5.1. ). 

Door de drie genoemde instellingen wordt reeds op een aantal punten samengewerkt. Zo nemen 

sommige deel aan hetzelfde inkoopoverleg (INTRAkoop en RIODEG) en zijn er gezamenlijke 

contracten afgesloten voor de linnenvoorziening. Op steeds meer gebieden wordt door de 

instellingen getracht met elkaar activiteiten te ondernemen. Onder andere op het gebied van het 

ontwerpen van een nieuw logistiek besturingsconcept wordt door twee van de drie ziekenhuizen 

samengewerkt in het ZINN-verband. 

Stichting GGz Groningen en de drie ziekenhuizen 

Zoals reeds beschreven is de stichting GGz een overkoepelend verband van diverse psychiatrische 

zorginstellingen. Op het eerste gezicht lijken er weinig overeenkomsten te bestaan met de drie 

algemene ziekenhuizen. Echter, de toekomst ontwikkelingen binnen de stichting GGz hebben tot 

gevolg dater steeds meer raakvlakken ontstaan met de drie ziekenhuizen . Met name door het 

openen van decentrale vestigingen op de terreinen van het St. Lucas ziekenhui s en het Delfzicht 

ziekenhuis dragen hiertoe bij . 
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De interne logistiek van de stichting GGz is gecompliceerder dan die van de drie ziekenhuizen . 

De belangrijkste reden hiervoor wordt gevormd door de vele wijdverspreide aflever adressen. Ook 

de inrichting van de individuele lokaties heeft invloed op de interne logistiek. De afdelingen van 

de psychiatrische ziekenhuizen zijn verspreid over vele losstaande gebouwen. Daarnaast is het 

voorraad beheerssysteem primitief, het is volledig ongeautomatiseerd. Het door de instellingen 

van de stichting GGz gevoerde assortiment wijkt op slechts een paar subgroepen/artikelgroepen af 

van dat van de drie ziekenhuizen. Het zijn met name de medische artikelen die bij de GGz 

instellingen minder of geheel niet gebruikt worden. 

De logistieke organisatiestructuur van de vier instellingen vertoont een grote mate van gelijkheid. 

In alle gevallen zijn de inkoopafdeling en het centrale magazijn sterk met elkaar verbonden en 

worden ze ondersteund door de Economische Administratie Dienst. 

Reeds nu is de stichting GGz, mede ingegeven door de toekomstige situatie, bezig 

samenwerkingsverbanden op te zetten met zorginstellingen buiten de stichting. Dit gebeurt ook 

met de drie algemene ziekenhuizen. Zo wordt getracht de bevoorrading van de decentrale 

vestigingen via de ziekenhuizen te regelen. In dit onderzoek wordt uitgegaan van de toekomstige 

situatie waardoor het reeel is om te stellen dater voldoende overeenkomsten en raakvlakken 

bestaan op (intern) logistiek gebied. 

Tot slot 

Er kan geconcludeerd worden dat de vier deelnemende partijen redelijke verwantschappen met 

elkaar hebben. Niet alleen de interne logistieke situatie vertoont overeenkomsten, ook het feit dat 

de instellingen reeds op een aantal punten samenwerken, is hier illustratief voor. Al deze 

overeenkomsten hebben een aantal consequenties welke in de volgende paragraaf behandeld 

worden. 

Consequenties van de overeenkomstigheden 

In de vorige paragraaf is naar voren gebracht dat de interne logistiek van de deelnemende partijen 

op een veelheid aan punten overeenkomsten vertonen. Het hebben van een overeenkomstige 

interne logistiek is een belangrijke voorwaarde om een gezamenlijk, extern logistiek concept te 

kunnen ontwerpen dat voor alle deelnemers optimaal is. Wanneer voor meerdere autonome 

instellingen een zelfde logistiek concept ontworpen wordt, kan dit leiden tot sub optimalisatie. 

Het is namelijk niet gezegd dat het (in dit geval) gezamenlijke, externe logistieke concept voor 

alle instellingen even goed aansluit op de interne logistiek. Dit kan tot gevolg hebben dat voor een 

instelling de combinatie van interne en externe logistiek optimaal is terwijl voor een andere 

deelnemer het een sub optimale oplossing betreft. Reeds in de selectie fase, beschreven in 

paragraaf 3 .3 ., is getracht deze situatie te voorkomen door alleen instellingen te selecteren die op 
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verscheidene punten, waaronder de interne logistiek, overeenkomsten vertonen. Als namelijk de 

interne logistiek van de diverse deelnemers sterke overeenkomsten vertonen, wordt de kans op 

sub op' imalisatie aanzienlijk verkleind. Daar binnen dit onderzoek aan deze voorwaarde wordt 

voldaan, is de veronderstelling gerechtvaardigd dat een gezamenlijk, extern logistiek concept voor 

elke deelnemende instelling leidt tot een optimale combinatie met de interne logistiek . 
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Bijlage 12: Bestelprocedures huidige situatie 

Bestelprocedures zoals gehanteerd door de verschillende organisaties. 

GGz Groningen, lokatie Dennenoord 

Categorisch onderscheiden producten: 

De artikelen die door Dennenoord en de KK.p en ambu-poli worden gevoerd, zijn onder te 

verdelen naar reguliere en niet-reguliere artikelen. Reguliere artikelen zijn veel voorkomende 

artikelen die in het centrale magazijn worden opgeslagen en door meerdere afdelingen gebruikt 

worden. De niet-reguliere artikelen worden sporadisch ingekocht en voomamelijk door een 

bepaalde afdeling gebruikt. Deze artikelen worden ook op de desbetreffende afdeling afgeleverd. 

Er is eveneens een onderscheid te maken naar steriele en niet-steriele artikelen. De steriele 

artikelen liggen alle opgeslagen in de magazijn van de apotheek. 

Bestellingen van afdelingen 

Alie afdelingen worden een maal per week bevoorraad met reguliere artikelen vanuit het centraal 

magazijn. Elke afdeling heeft een vaste bestel- en bevoorradingsdag. Het is aan de afdelingen zelf 

er zorg voor te dragen dat de juiste hoeveelheid op het juiste moment wordt besteld. Tot de dag 

voor bevoorrading kunnen de afdelingen middels voorbedrukte bestellijsten (die direct aan het 

centraal magazijn worden gericht) aangeven welke artikelen zij nodig hebben . De bestellijst van 

de afdeling dient als pick-list. De niet-reguliere artikelen kunnen de afdelingen middels een 

interne bestelbon bestellen. Deze bestelbon moet naar de afdeling inkoop gestuurd worden . 

Afdeling inkoop draagt er zorg voor dat de bestelde artikelen bij de juiste afdeling aankomen. Dit 

kan direct door de leverancier gebeuren of door het eigen interne transport. Op het moment dat de 

voorraad in het centraal magazijn onder een minimum geraakt, stuurt de magazijn meester een 

bestelbon naar inkoop. De inkoper fiatteert de bestellingen en stuurt deze naar de leverancier. 

Omdat de magazijnvoorraad pas aan het eind van de week wordt afgeboekt, worden de voorraad 

aanvul bonnen in het algemeen een maal per week gegenereerd . 

Het bestellen door inkoop 

Yeelal hebben leveranciers een vaste dag waarop bestellingen geplaatst kunnen worden. De 

afdeling inkoop houdt, met name in het geval van reguliere artikelen, hier rekening mee. 

Daarnaast tracht het in sommige gevallen de aanvragen voor niet-reguliere artikelen op te sparen 

en indien mogelijk te combineren met andere bestellingen. 
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Ontvangst goederen 

Dagversartikelen. artikelen voor de technische dienst en sommige niet-reguliere artikelen worden 

niet ontvangen door het centrale magazijn maar door de betreffende afr elingen . Deze afdelingen 

controleren bij ontvangst de zending op kwaliteit en op kwantiteit aan de hand van de pakbon. 

Vervolgens controleren ze aan de hand van de reeds gecontroleerde pakbon de bestelbon en 

schrijven een ontvangstbon met daarop alle goederen die zijn binnengekomen. Deze bon wordt 

vervolgens naar inkoop verstuurd. De reguliere producten worden bij het centrale magazijn 

afgeleverd. Bij ontvangst worden de artikelen gecontroleerd op kwaliteit en op kwantiteit aan de 

hand van de pakbon. De pakbon wordt vervolgens vergeleken met de bestelbon waarna een 

ontvangstbon wordt geschreven. Op deze bon worden de ontvangen artikelen vermeld en door 

gestuurd naar de afdeling inkoop. Aan de hand van de pakbon wordt de voorraad bijgeboekt. Er 

worden ook disposables afgeleverd die worden opgeslagen in een oud wasserij gebouw. Deze 

vallen onder het centraal magazijn en worden net als alle andere artikelen behandeld. Met dit 

verschil dat hier geen voorraad van bijgehouden wordt. 

Uitgifte goederen 

Elke afdeling wordt op een vaste dag vanuit het centrale magazijn van bestelde artikelen voorzien. 

Door de magazijnmeester worden de bestelbonnen van de afdeling gedurende een week 

opgespaard. Aan het eind van de week vindt een afboeking van de voorraad plaats, aan de hand 

van de bestelbonnen. Het voorraadadministratie systeem bestaat uit een kaartenbak, deze wordt 

echter niet geraadpleegd bij het plaatsen van bestellingen. 

Factuurajhandeling 

De leveranciers zenden hun factuur naar de financiele administratie dienst. Deze registreert dat de 

factuur is ontvangen en stuurt de factuur door naar de afdeling inkoop. De afdeling inkoop 

controleert de factuur aan de hand van de ontvangstbon, pakbon, bestelbon en contractafspraken. 

lndien de factuur correct wordt bevonden. wordt deze ondertekend door het hoofd inkoop en naar 

de financiele administratie gezonden. Voordat deze afdeling over gaat tot betaling dient er eerst 

een goedkeuring plaats te vinden door de betreffende budgethouder. 

Bijzonderheden 

Er wordt niet bijgehouden hoeveel een bepaalde afdeling gebruikt. Eveneens vindt er een 

minimale voorraadadministratie plaats en is de automatiseringsgraad ronduit laag te noemen. 
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GGz Groningen, lokatie Groot Bronswijk 

Categorisch onderscheide producten 

Er wordt een onderscheid gemaakt naar specifieke en niet-specifieke artikelen. De specifieke 

artikelen warden niet in het centrale magazijn opgeslagen en warden slechts door een bepaalde 

afdeling gebruikt. De niet-specifieke artikelen daarentegen liggen in het centraal magazijn en 

warden door meer dan een afdeling gebruikt. Het zijn dus meer generieke artikelen. Daarnaast 

warden de niet-specifieke artikelen opgedeeld in food, non-food en kantoorartikelen. 

Bestellingen van de afdeling 

Een maal per week warden de afdelingen, volgens een vast schema, vanuit het centrale magazijn 

bevoorraad. De afdelingen kunnen middels voorbedrukte formulieren aangeven welke niet

specifieke artikelen ze willen bestellen. Dit formulier dient bij het centrale magazijn ingeleverd te 

warden . De specifieke artikelen dienen direct bij de afdeling inkoop besteld te worden middels 

een speciale interne bestelbon. De leverancier levert de bestelde goederen direct bij de afdeling af. 

Wanneer het centrale magazijn een bestelling wil plaatsen om de voorraad aan te vullen, dan 

gebruikt de magazijnmeester hier een interne bestelbon voor. Deze wordt naar de afdeling inkoop 

gestuurd die het verder afhandeld. 

Het bestellen door inkoop 

Met sommige leveranciers is er afgesproken op een vaste dag de bestelling te plaatsen. Bij 

leveranciers waar dergelijke afspraken niet mee gemaakt zijn, wordt op het moment van het 

binnenkomen van een interne aanvraag een bestelling geplaatst. Toch zal men in dit laatste geval 

altijd kijken of het mogelijk is bepaalde bestellingen te combineren. 

Ontvangst goederen 

De specifieke goederen warden direct op de afdelingen afgeleverd die de bestelling geplaatst 

heeft of ze warden opgeslagen in decentrale magazijnen dicht bij de ontvangende afdelingen . De 

voorraad van deze artikelen wordt niet bijgehouden. Bij binnenkomst worden de goederen 

gecontroleerd en de pakbon wordt vergeleken met de bestelbon en vervolgens naar de 

administratie gestuurd. Hier warden de goederen in het financiele administratie systeem geboekt 

en vindt controle van de factuur plaats. De niet-specifieke artikelen komen binnen bij het centrale 

magazijn. Hier warden ze geteld en nagekeken, waarna de pakbon aan de hand van de bestelbon 

wordt gecontroleerd. Beide warden vervolgens doorgestuurd naar de administratie. Ook de niet

specifieke artikelen warden niet in het voorraadsysteem geboekt. 
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Uitgifte goederen 

De goederen uit het centrale magazijn worden op bestelling uitgeleverd aan de afdelingen. Hierbij 

vindt geen afboeking plaats van de v,1orraad, wel wordt aan de administratie doorgegeven hetgeen 

een bepaalde afdeling heeft besteld. De specifieke producten liggen in de decentrale magazijnen 

als grijpvoorraad. De afdelingen kunnen hier gewoon uit putten zonder dit te melden. De reden 

hiervoor is dat de specifieke artikelen slechts door een bepaalde afdeling gebruikt worden en 

direct ten laste gaan van het afdelingsbudget. De voorraad van deze decentrale grijpvoorraden 

wordt niet bijgehouden. 

F actuurajhandeling 

De factuur komt binnen bij de financiele administratie. Hier worden de facturen aan de hand van 

de bestelbonnen en de pakbonnen gecontroleerd op juistheid. Vervolgens wordt de factuur 

doorgestuurd naar de afdeling inkoop waar de juistheid van de gehanteerde prijs gecontroleerd 

wordt. lndien dit allemaal correct blijkt te zijn wordt de rekening teruggestuurd naar de 

administratie en betaald. 

Bijzonderheden 

Er wordt geen enkele voorraad bijgehouden. Het gehele voorraad beheersingssysteem berust op 

zicht en op ervaring. 

st. Lucas Ziekenhuis Winschoten 

Categorisch onderscheide producten 

In het st. Lucas ziekenhuis warden de artikelen onderverdeeld in de volgende drie categorieen: 

reguliere, niet-reguliere en investeringsartikelen. De reguliere artikelen zijn veel voorkomende 

artikelen die niet noodzakelijkerwijs door meer dan een afdeling gebruikt hoeven te warden. Wei 

zijn alle reguliere artikelen opgeslagen geweest in het centraal-/CSA magazijn. De niet-reguliere 

artikelen zijn artikelen die slechts zelden gebruikt warden en waarvan het niet noodzakelijk en 

vanuit kosten oogpunt onverstandig is ze op voorraad te houden. Investeringsartikelen zijn een 

aparte stroom en vallen buiten het onderzoek daar het artikelen zijn die een afschrijvingsperiode 

in zich hebben. Daarnaast zijn de reguliere en niet-reguliere artikelen onder te verdelen in steriele

en onsteriele artikelen. De steriele artikelen liggen worden door de CSA verwerkt. Aile onsteriele 

artikelen worden door het centraal magazijn verwerkt. 

Bestellingen van afdelingen 

In principe (80% van de gevallen) worden de afdelingen automatisch bevoorraad met reguliere 

artikelen. Medewerkers van het centraal magazijn en de CSA lopen een maal per week langs de 

scan-module kasten die op de afdelingen staan. Elke kast wordt gei"dentificeerd met een barcode. 
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Per kast wordt eerst de barcode ingelezen en vervolgens wordt de barcode van het artikel 

ingelezen en het aantal stuks dat nog in de kast ligt, geteld en ingevoerd. Deze gegevens warden 

dan in het voorraad systeem ingevoerd, die van elk artikel in alle kasten de minimum en 

maximum voorraden kent. Op basis van de gegevens wordt dan per kast een pick-list uitgedraaid. 

Voor de reguliere artikelen die niet door het automatische bevoorradingssysteem worden gepakt, 

is het mogelijk een bonnetje in te vu lien dat naar de inkoop afdeling wordt gestuurd alwaar het 

verwerkt wordt. 

Aile niet-reguliere artikelen warden door de afdelingen besteld middels een interne bestelbon. Op 

deze bon dient het aantal, het type artikel en een omschrijving van het artikel geschreven te 

warden . Deze bon wordt naar inkoop gestuurd die het vervolgens afwerkt. Het centraal magazijn 

en de CSA bestellen automatisch een maal per week bij onderschreiding van het bestelniveau. 

Ook deze bon wordt naar de afdeling inkoop gestuurd. 

Het bestellen door inkoop 

lnkoop spaart de reguliere en niet-reguliere bestellingen op zo lang er geen spoed bij is, en 

verstuurt ze een maal per week. Dit opsparen wordt gedaan om te kijken ofhet mogelijk is 

bepaalde bestellingen te combineren. Spoed bestellingen warden uiteraard direct verstuurd. Van 

de bestelbonnen wordt een copy naar het centrale magazijn gestuurd waar alle goederen binnen 

komen. 

Ontvangst goederen 

Behalve de dagversproducten en de investeringsgoederen, komen alle goederen binnen bij het 

centrale magazijn. Bij binnenkomst wordt eerst aan de hand van de vrachtbrief gecontroleerd of 

het aantal colli 's klopt. Vervolgens warden de goederen uitgepakt, gecontroleerd op kwaliteit en 

kwantiteit. Dit laatste gebeurt aan de hand van de pakbon. Tevens warden alle goederen (zowel 

regulier als niet-reguliere artikelen) voorzien van een Lucas nummer en de reguliere artikelen 

warden in de schappen geplaatst. Steriele goederen en voedingsmiddelen warden direct vanuit het 

centrale magazijn naar respectievelijk de CSA en de keuken gebracht. Vervolgens warden de 

binnengekomen artikelen in het voorraadsysteem geboekt en wordt de pakbon met de bestelbon 

vergeleken. Afwijkingen warden aan de afdeling inkoop gemeld en vervolgens wordt de pakbon 

naar de afdeling inkoop gestuurd . 

Uitgifte goederen 

Bij uitgifte uit het centrale magazijn en het CSA magazijn warden de artikelen uit het systeem 

geboekt. Dit gebeurt door de artikelen met een scanpen te registreren . De artikelen die op de 

afdelingen liggen zijn reeds van de voorraad afgeboekt. Van de artikelen die opgeslagen liggen in 

decentrale magazijnen warden, op het moment van uitgifte, de barcodes verwijderd en op een 
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blaadje geplakt. Dit blaadje gaat aan het eind van de dag naar het centrale magazijn alwaar de 

artikelen van de voorraad worden geboekt. 

F 1ctuurafoandeling 

De leveranciers zenden hun facturen naar de afdeling inkoop. Hier worden de facturen aan de 

hand van de pakbonnen gecontroleerd en tevens vindt controle op de juistheid van de prijs plaats. 

Afhankelijk van de afspraken die met de leveranciers gemaakt zijn, worden de facturen 

opgespaard dan wel direct betaald. 

Bijzonderheden 

Het verbruik per afdeling wordt bijgehouden door de hoeveelheden die per week vanuit het 

centraal magazijn naar de afdelingen warden gestuurd, door te geven aan de afdeling inkoop. 

Door deze hoeveelheden te koppelen aan de door de afdeling bestelde hoeveelheid niet-reguliere 

producten, ontstaat per afdeling een bee Id van het verbruik. Deze verbruiksrapporten warden per 

maand aan de afdelingen gestuurd en aan het management voorgelegd. Op deze wijze is het 

mogelijk te sturen op verbruik en niet op inkoop. 

St. Streekziekenhuis Coevorden-Hardenberg 

Categorisch onderscheide producten 

Er wordt een onderscheid gemaakt in standaardartikelen, magazijnartikelen en overige artikelen. 

Standaard artikelen zijn artikelen die niet in het magazijn worden opgeslagen maar rechtstreeks 

naar de afdeling gaan die ze besteld heeft. Het betreft eveneens artikelen die specifiek voor een 

afdeling zijn en met enige frequentie gebruikt worden. De magazijnartikelen zijn artikelen die 

worden opgeslagen in het centrale magazijn en die door meerdere afdeling gebruikt warden . De 

overige artikelen vormen een zeer kleine stroom van specifieke en infrequent voorkomende 

artikelen. Daarnaast is een onderscheid te maken naar steriele en niet-steriele artikelen. De steriele 

artikelen worden door de CSA opgeslagen en verspreid over de afdelingen echter in het centrale 

magazijn is ook een opslagmogelijkheid. 

Bestellingen van afdelingen 

Yoor de niet-steriele magazijnartikelen geldt dat de afdelingen voorbedrukte bestellijsten kunnen 

invullen welke bij het centrale magazijn moeten warden afgegeven. Elke afdeling heeft een vaste 

besteldag en bevoorradingsdag. De afdelingen warden automatisch bevoorraad door de CSA met 

steriele magazijnartikelen. Op elke afdeling die deze artikelen gebruikt staan scan-module kasten. 

Yoor de standaard- en de overige artikelen moet een interne bestelbon gebruikt warden. Deze bon 

dient naar de afdeling inkoop gestuurd te worden die de bestelling verder afhandelt. Sommige 

afdelingen kunnen elektronisch artikelen bestellen, zowel standaard- als magazijnartikelen. 
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De CSA voorraad wordt automatisch aangevuld door het centrale magazijn. Het centrale magazijn 

draait een maal per week een lijst uit met artikelen die besteld dienen te worden . Deze lijst van 

artikelen wordt automatisch gegenereerd door het computersysteem en dient als besteladvieslijst. 

Na controle van deze lijst door de inkoper en de magazijnmeester wordt overgegaan tot bestelling. 

Het bestellen door inkoop 

De bestellingen worden zo lang mogelijk opgespaard en indien mogelijk wordt getracht 

bestellingen te combineren. Van alle bestelbonnen voor standaard artikelen wordt een exemplaar 

naar het centrale magazijn gestuurd. 

Ontvangst goederen 

Aile type artikelen komen binnen bij het centrale magazijn. Allereerst wordt aan de hand van de 

vrachtbrief gecontroleerd of alle colli ' s aanwezig zijn. Aan de hand van de pakbon wordt de 

inhoud van de colli's bekeken. Vervolgens wordt de pakbon vergeleken met de bestelbon en 

worden de artikelen in het financiele systeem geboekt. Het computersysteem herkent automatisch 

of het betreffende artikel een magazijn- dan wel een ander soortig artikel is. Voor een 

magazijnartikel wordt direct de voorraad bijgeboekt. Het systeem zorgt ervoor dat elke ochtend 

op de administratie afdeling een lijst wordt uitgedraaid van binnengekomen leveringen. 

Magazijnartikelen worden vervolgens naar het centrale magazijn gebracht voor opslag en de 

andere artikelen gaan direct naar de afdelingen . 

Uitgifte goederen 

De afdelingen sturen bestelbonnen naar het centrale magazijn. Deze bestellingen worden 

ingeboekt in het systeem wat leidt tot het uitdraaien van een pick-list. Eveneens vindt direct een 

afboeking van de voorraad plaats en wordt een kostenplaats in het financiele systeem aangemaakt. 

Op basis van de pick-list worden de afdelingen op een vaste dag bevoorraad met de bestelde 

artikelen. De steriele goederen worden twee maal uit het systeem geboekt. De eerste keer op het 

moment dat ze uit het steriele centrale magazijn gehaald worden en naar de CSA worden 

gestuurd. De tweede keer op het moment dat ze de CSA verlaten en naar de afdelingen worden 

gebracht. Het centrale magazijn en de CSA hanteren voor steriele artikelen een gescheiden 

voorraadsysteem . 

F actuurajh,andeling 

Op de administratie dienst komt de factuur binnen. Deze wordt hier aan de hand van de lijst met 

binnengekomen leveringen, de bestelbon en de pakbon gecontroleerd. In geval van discrepanties 

wordt contact opgenomen met de afdeling inkoop. 
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Bijzonderheden 

Het ziekenhuis en verpleeghuis in Coevorden warden beschouwd als interne afdelingen van het 

ziekenhuis in Hardenberg. Ook zij kunnen een maal per week een t>estelling indienen en warden 

een maal per week bevoorraad. 

Delfzicht Ziekenhuis Delfzijl 

Introductie 

Het Delfzicht is een middelgroot streekziekenhuis in Delfzijl met een duidelijke regionale functie. 

Er zijn 186 erkende beddenplaatsen en het ziekenhuis heeft 588 met een dienstverband. Deze 

dienstverbanden betreffen zowel fulltimers , parttimers als J.W.G.'ers. Daarnaast zijn er 36 

zelfstandig gevestigde specialisten en werken er op onregelmatige basis namens een derde partij 

personen binnen het ziekenhuis. Van het totaal aantal medewerkers met een vast dienstverband is 

84% vrouw en 16% man . 

Het ziekenhuis bestaat uit een hoogbouw flat met daar omheen laagbouw. In de juist 

gerestaureerde hoogbouw bevinden zich de verpleegafdelingen, in de aangrenzende laagbouw zijn 

de poliklinieken en behandelafdelingen gevestigd. Daarnaast is er een personeelsflat waar leerling 

verpleegkundigen, overblijvende artsen en gasten kunnen overnachten. 

Randvoorwaarden 

In het onderzoek dient alleen gekeken te warden naar het huidige Delfzicht ziekenhuis. Dit 

betekent dater geen andere locaties in het onderzoek warden meegenomen . Daarnaast dient 

uitgegaan te warden van het huidige logistieke automatiseringssysteem en de gegevens die 

hierdoor gegenereerd warden. 

Bijlagen Afstudeerproject: "Zorgdistributieconcept voor de toekomst" 49 



Bijlage 13: Beschrijving inteme en exteme logistiek 

Interne logistiek: huidige situatie 

Deze paragraaf geeft een algemeen bee Id van de situatie zoals deze op dit moment van kracht is 

bij de participerende zorginstellingen. Omdat de interne logistiek bij de verschillende instellingen 

grote overeenkomsten bevat en omdat het ingaan op specifieke details van de interne logistiek van 

de individuele instellingen hier te ver voert, is besloten om hier slechts een algemeen beeld te 

schetsen . De uitgebreide individuele beschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 2. 

Gekozen is voor een gefaseerde opzet van de paragraaf, welke ook terug te vinden is in de 

beschrijving van de interne logistiek in de verbeterde situatie. 

A utomatiseringsgraad 

In het algemeen kan gesteld warden dat de participerende instellingen niet in zeer hoge mate 

geautomatiseerd zijn . De instellingen beschikken alien wel over een financieel pakket, maar dat is 

ondertussen ook enigszins verouderd. Yerder ontbreekt in twee gevallen de koppeling tussen het 

logistieke informatiesysteem en het financiele pakket. Bij de andere twee bestaat deze koppeling 

wel , echter de informatie die het pakket kan generen, voldoet niet meer aan de eisen en wensen 

die er aan gesteld warden door de gebruikers. 

De automatiseringsgraad van de logistieke verrichtingen varieert zeer sterk binnen de 

participerende instellingen. Zo maakt het st. Lucas ziekenhuis reeds gebruik van barcodering. Alie 

binnengekomen goederen worden na controle van een barcode voorzien. De barcode bevat onder 

andere informatie over de plaats van opslag in het magazijn en de eventuele houdbaarheid . De 

magazijnen van het GGz Groningen (Dennenoord en Groot Bronswijk) zijn daarentegen nog 

totaal niet geautomatiseerd. Alles gaat nog met de hand en er wordt nog gebruik gemaakt van 

kaartenbakken. De andere instellingen werken met tussenliggende systemen. 

Bestelmethodiek 

In de huidige situatie vallen een tweetal bestelmanieren te onderscheiden. Er wordt intern besteld 

( ofwel bij het magazijn ofwel bij de inkoopafdeling) en er wordt besteld bij de leverancier ( door 

de inkoopafdeling). 

Interne bestellingen 

De interne bestellingen vallen onder te verdelen in twee soorten: bestellingen van 

magazijngoederen (regulier) en bestellingen van niet-voorraadgoederen (niet regulier) . De 

bestellingen voor magazijn goederen gaan doorgaans rechtstreeks naar het magazijn . Het 

magazijn levert deze goederen vervolgens uit. Veelal is dit bestellen bij het magazijn aan 
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bepaalde dagen gebonden. Afdeling A mag bijvoorbeeld op maandag bestellen en krijgt op 

dinsdag geleverd, afdeling B bestelt op dinsdag en krijgt op woensdag geleverd. In sommige 

gevallen wordt een besteldag vrnr alle afdelingen gehanteerd, de bestelde goederen warden dan 

zo snel mogelijk na bestelling geleverd door het magazijn . 

De interne bestellingen van niet-voorraadgoederen warden doorgaans bij de inkoopafdeling 

besteld. Deze bekijkt de bestellingen en zoekt mogelijke leveranciers 

Externe bestellingen 

De inkoopafdeling bekijkt of het product reeds eerder besteld is geweest en zo ja bij we Ike 

leverancier. In bijna alle gevallen gaat het om bestellingen die op de een of andere manier reeds 

eerder plaats hebben gevonden . Is dit niet het geval dan gaat de inkoopafdeling veelal uit van de 

leveranciersaanbeveling van de besteller. Als de inkoopafdeling een gelijk product vindt dat aan 

dezelfde specificaties voldoet dan wordt dit gemeld. Uiteindelijk heeft de inkoopafdeling de 

beslissende stem. Een en ander geschiedt overigens in goed overleg. 

De facturen van de bestellingen warden doorgaa:ns eerst door de afdeling inkoop gecontroleerd 

voordat de betaling door de E.A.D. (Economische & Administratieve Dienst) plaatsvindt. In een 

enkel geval betaalt de E.A.D. direct zonder tussenkomst van de afdeling inkoop. Controle vindt 

dan alleen plaats aan de hand van bestel- en pakbon. 

De participerende instellingen geven aan te streven naar centraal bestellen (alles via de 

inkoopafdeling). In de praktijk blijkt echter dater nag wel eens langs de inkoopafdeling besteld 

wordt. 

Goederenontvangst 

De goederenontvangst vindt bij alle betrokken instellingen plaats aan de poort van het centrale 

magazijn. Overigens ligt het daadwerkelijke magazijn zeker niet altijd in de buurt van deze poort. 

Bij twee instellingen ligt het magazijn in de kelder terwijl de goederenontvangstruimte op de 

begane grand is . 

De binnengekomen goederen warden allereerst fysiek gecontroleerd . De inhoud van de levering 

wordt vergeleken met de pakbon. De pakbon wordt vervolgens vergeleken met de bestelbon die 

afkomstig is van de afdeling inkoop. In een enkel geval wordt zelfs nag een aparte ontvangstbon 

geschreven waarop de levering in stuks vermeld wordt . 

Magazijnen 

Naast het centrale magazijn beschikken de deelnemers over een aantal decentrale magazijnen en 

werkkasten op de afdelingen. In de decentrale magazijnen warden voornamelijk artikelen 

opgeslagen die volgens specifieke regels bewaard dienen te warden. Te denken valt hierbij aan 
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steriele artikelen, chemicalien en technische artikelen. In de centrale magazijnen zijn de meer 

gangbare magazijnartikelen opgeslagen. 

Orie van de participerende instellingen hebben nieuwbouw r lannen voor hun magazijnen. Bij 

twee van de instellingen komt de reden van nieuwbouw van het magazijn voort uit de slechte 

bereikbaarheid van het huidige magazijn (in de kelder). 

Verder bestaat er een probleem met de werkkasten op de afdelingen . Deze decentrale voorraden 

warden reeds afgeboekt bij het verlaten van het centrale magazijn . Dit houdt in dat deze voorraad 

niet meer terug te vinden is in het voorraadsysteem, met als gevolg dater te vroeg nieuwe 

producten besteld warden. 

Intern transport 

Het interne transport valt onder te verdelen naar twee categorieen: 

• ' intern ' intern transport: binnen een ziekenhuis bijvoorbeeld 

• ' extern ' intern transport: tussen twee locaties van een instelling 

De verschillende goederenstromen (post, steriele goederen, niet steriele goederen, etc ... ) die hun 

weg vinden door het ziekenhuis warden dagelijks met het interne transport op hun plaats gebracht. 

Veelal wordt daarbij gebruik gemaakt van een soort handwagens. Op dit moment warden de 

verschillende stromen nag vrijwel in alle gevallen separaat rondgebracht. Slechts in een enkel 

geval vindt reeds bundeling van stromen plaats (St Lucas). 

Voor wat betreft het 'externe' interne transport geldt een ander verhaal. Bij de twee instellingen 

die over meerdere locaties beschikken vindt het transport plaats met eigen vrachtwagens en 

bestelbusjes. De bestelbusjes warden daarnaast oak gebruikt om bijvoorbeeld bloed naar 

laboratoria te brengen, om post op te halen bij de andere lokaties en oak voor het vervoer van 

patienten. De vrachtwagens warden voornamelijk gebruikt voor het transport van de maaltijden 

die op de hoofdlocatie bereid warden en vervolgens naar de andere locaties gebracht moeten 

warden. Er wordt gestreefd naar een zo groat mogelijke bundeling van vervoersstromen. De 

bezettingsgraad blijft echter veelal erg laag. 

De problematiek rand het ' externe ' interne transport is met name relevant voor de GGz die over 

verschillende instellingen beschikt, die ieder weer over locaties beschikken. Het transport op het 

terrein van Dennenoord vindt plaats met elektrawagens die elke dag een gedeelte van de 70 

locaties bevoorraden. 
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Externe logistiek: huidige situatie 

Deze paragraaf geeft weer hoe op dit moment de distributie rondom de zorginstellingen 

georganiseerd is. Hierbij wordt allereerst de keten geschetst die bet :okken is bij de distributie. 

Vervolgens worden de individuele onderdelen van de keten beschreven. 

In principe bestaan er twee mogelijke wegen waarlangs de goederen van leverancier/producent 

naar de zorginstelling kunnen komen. De eerste mogelijkheid maakt gebruik van directe 

bestelling en belevering door de leverancier/producent. De tweede mogelijkheid maakt gebruik 

van het bestellen van de goederen bij een groothandel. Voor het afleveren van de goederen bij de 

zorginstelling maakt dit verder weinig uit. 

producent/ 
transport 

magazijn 
leverancier zorginstelling 

II producent/ 
transport groothandel transport 

magazijn 
leverancier zorginstell ing 

Figuur 0. I : De ketens 

De situatie zoals die op dit moment van kracht is, maakt eigenlijk vrijwel alleen gebruik van de 

beleveringssituatie zoals in figuur 0.2 en figuur 0.3 is afgebeeld. Oat wil zeggen dat de 

instellingen vrijwel allemaal rechtstreeks bij de leverancier/producent bestellen en dat ook ieder 

individueel geleverd krijgen. 

Figuur 0.2: Huidig bestelmethodiek Figuur 0.3: Huidige logistieke situatie 

Zoals in figuur 0.3 te zien is leidt dit tot een aanzienlijke hoeveelheid transportstromen. Omdat de 

leveranciers/producenten en de groothandels zich uiteraard ook realiseren dat dit geld kost, maken 

een aantal reeds gebruik van logistieke dienstverleners. Deze logistiek dienstverleners plannen de 

af te leveren goederen in op hun routes, waardoor het aantal te rijden kilometers beperkt kan 

blijven. Feit blijft echter dat een groot dee! van de producenten/leveranciers gebruik maken van 

eigen vervoer voor het afleveren van de goederen. Zeker voor relatief afgelegen bestemmingen 

leidt dit tot vaak weinig efficiente ritten. Immers de beladingsgraad is gering en de afstand is 

relatief groot. 

Als gekeken wordt naar de vestigingsplaatsen van de producenten/leveranciers en de groothandels 

dan kan er vanuit gegaan worden dat zij zich over het algemeen in de Randstad hebben gevestigd. 
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De instellingen die participeren in het project zijn alien gevestigd in het noorden van het land, op 

aanzienlijke afstand van de leveranciers. Bundelen van vrachten van leveranciers die gebruik 

maken van eigen vervoer moet een aanzienlijke besparing kunnen bewerkstelligen. 

Uitgangssituatie interne logistiek 

Daar het onderzoek zich in principe specifiek richt op de externe logistiek, voert het te ver om 

voor alle instellingen ook onderzoek te verrichten naar het optimaliseren van de interne logistiek. 

Omdat externe en interne logistiek echter niet los van elkaar gezien kunnen worden client er we! 

enige aandacht besteed te worden aan de interne logistiek. 

Tijdens de bezoeken aan de verschillende zorginstellingen bleek al snel dat de interne logistiek 

verre van optimaal geregeld was. Dit vormt een probleem bij de evaluatie van de te ontwikkelen 

(externe) logistieke basisstructuren. In een optimale situatie dienen immers beide logistieke 

situaties goed geregeld te zijn. 

Om niet al te zeer van het onderzoeksdoel af te wijken en te verzanden in het bespreken van 

verbeteringen op het gebied van de interne logistiek, is hier gekozen voor het schetsen van een 

uitgangssituatie voor wat betreft de interne logistiek. 

Deze paragraaf geeft dan ook een beeld van de organisatie van de inteme logistiek zoals deze in 

een optimale situatie verzorgt zou moeten zijn. Er wordt daarbij niet ingegaan op detailprocessen. 

Het komt er hierbij op neer dat alle ' nieuwe ' eisen die voortvloeien uit de in de volgende 

hoofdstukken beschreven basisstructuren zonder problemen door de organisatie van de interne 

logistiek opgevangen kunnen warden. 

Automatiseringsgraad 

In de ideale situatie beschikken de instellingen over een gei"ntegreerd logistiek en financieel 

computersysteem. Een systeem op netwerkbasis met tevens de mogelijkheid tot 

datacommunicatie met andere netwerken (EDI, Internet, etc ... ). Verder client het systeem inzicht 

te geven in de voorraden die op de afdelingen aanwezig zijn om 'over'bestelling te voorkomen 

(bestellen terwijl een andere afdeling er nog genoeg heeft liggen). 

Bestelmethodiek 

Computergegeneerd gecombineerd met de zogenaamde incidentele orders. Er wordt naar 

gestreefd het bestellen (zowel intern als extern) via datacommunicatie te laten verlopen. 
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Goederenontvangst 

Controles gelijk aan de huidige situatie (fysieke pakbon controle gecombineerd met 

bestelboncontrole). Directe barcodering (bestickeren) van binnengekomen producten of het 

gebruik maken van de barcodering van de leverancier. 

Magazijnen 

Gestreefd wordt naar een minimalisatie van de benodigde voorraadruimte. In deze situ1atie wordt 

gedacht aan het gebruik van speciale kasten op de afdelingen en een minimalisatie van de 

voorraad (streven is geen voorraad) in het Centraal magazijn. Verder wordt er vanuit gegaan dat 

de magazijnen en kasten goed verzorgt en ideaal ingedeeld zijn. 

Intern transport 

Het transport binnen de instellingen geschiedt zoveel mogelijk met multifunctionele wagens. Er 

wordt gestreefd naar een minimalisatie van het aantal malen heen en weer !open tussen magazijn 

en afdelingen. Oftewel er vindt combinatie en bundeling plaats van artikelen en processen die op 

dezelfde afdeling moeten gebeuren. 

Opmerkingen 

Al de uitgangspunten zoals die in de voorgaande paragrafen verwoord zijn, lijken op dit moment 

nog toekomstmuziek voor de participerende instellingen. Op zeer korte termijn lijkt daar ook geen 

verandering in te komen. De financiele middelen die nodig zijn om de bovenstaande situatie te 

bereiken is op dit moment zeker niet voorhanden bij de verschillende participerende instellingen. 

Dit neemt overigens niet weg dater weldegelijk gewerkt wordt aan het verbeteren van de interne 

logistiek. Met name het St. Lucas Ziekenhuis lijkt reeds een eind op weg met het beteugelen van 

de voorraadproblematiek. Zo maken zij reeds gebruik van barcodering en een recent ontwikkeld 

voorraadadministratiepakket. Manco is daarentegen het ontbreken van een goede aansluiting 

tussen de voorraad- en de financiele computersystemen. 

Voor het GGz Groningen bestaat nu de kans om tegelijkertijd met het definitieve opgaan in de 

stichtingsvorm een nieuw logistiek en financieel pakket te introduceren. Uiteraard is de 

beschikbaarheid van financiele middelen een vereiste. 

De overige twee instellingen (Coevorden Hardenberg Streekziekenhuis en het Delfzicht 

Ziekenhuis) maken gebruik van het zogenaamde VIA-systeem . Dit is een op de gezondheidszorg 

van toepassing zijnd pakket dat zorg draagt voor zowel de financiele als de voorraadadministratie. 

Het pakket is echter behoorlijk verouderd en voldoet eigenlijk niet meer aan de hedendaagse 

e1sen. 
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Bijlage 14: Artikelgroep selectie 

Deze bijlage is geheel gewijd aan de selectie van artikelgroepen die in aanmerking komen om 

opgenomen te warden in dit onderzoek. Een selectie is noodzakelijk omdat er ontelbare 

goederenstromen naar de zorginstellingen !open. Het zou ondoenlijk zijn om te proberen al deze 

stromen op te nemen in dit onderzoek. 

Als selectiecriteria komen een tweetal logistieke kenmerken in aanmerking, te weten (Van Goar, 

Plaas van Amstel): 

• waarde; 

• volume. 

Voorraadkosten zijn samengesteld uit twee gedeelten. Enerzijds de vergoeding voor het 

ruimtebeslag dat door de goederen wordt ingenomen (bepaald door volume). Anderzijds door de 

misgelopen rente over het in de voorraad gei"nvesteerde vermogen. 

Een tweetal factoren heeft er voor gezorgd dat wij voor het artikelgroep-selectieproces ans in 

eerste instantie gericht hebben op de stromen met een hoge waarden. Allereerst lijken de 

investeringskosten van een grotere omvang te zijn dan de kosten door ruimtebeslag. Ten tweede 

zijn er over ruimtebeslag vrijwel geen gegevens beschikbaar bij de instellingen (althans niet op 

artikelniveau). 

De keuze om de selectie in eerste instantie van toepassing te laten zijn op de waarde van de 

stromen sluit echter niet uit dater in de uiteindelijke artikelgroep zich groepen bevinden die daar 

puur door potentieel te behalen volumewinsten in zijn opgenomen. 

De waardeselectie dient dan oak puur als uitgangspunt. Bij de waardeselectie is gebruik gemaakt 

van de zogenaamde ' pareto ' -analyses. Verder is gebruik gemaakt van informatie die naar voren 

kwam tijdens de bezoeken aan de instellingen. 

De eerste paragraaf beschrijft de 'pareto ' -analyses. De daarop volgende paragraaf stelt een aantal 

additionele criteria op. In de derde paragraaf wordt tenslotte de uiteindelijke keuze gemaakt aan 

de hand van de twee voorgaande paragrafen. 

'Pareto' -analyses 

De gegevens die geanalyseerd warden met de ' pareto'-analyse zijn afkomstig van de 

participerende instellingen. Tijdens onze bezoeken aan de instellingen is gevraagd naar de 

geldwaarden van de inkoop. Met inkoop werd hierbij expliciet de inkoop van (magazijn)goederen 

bedoeld. De inkoop van diensten werd buiten beschouwing gehouden. 
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Omdat een analyse op artikelniveau te ver voert in het kader van dit onderzoek is gekozen voor 

het gebruik van artikelgroepen volgens het NZi-rekeningenschema. In het kort komt het er op neer 

dat er voor gekozen is grootboekrekeningen te gebruiken voor de bepaling van de inkoopwaarde 

van de goederen. Dit was noodzakelijk omdat de instellingen niet beschikten over overzichten van 

ingekochte goederen (en hun geldwaarde). 

Voordeel van deze methode is dat alle zorginstellingen verplicht zijn hun boekhouding te voeren 

volgens de NZi indeling. Daarmee werd in ieder geval een uniforme indeling van de groepen 

bewerkstelligd. 

Een groot nadeel van deze methode is echter dat niet alle instellingen dezelfde producten boeken 

onder dezelfde grootboekrekening. Bij instelling A zou ' pleisters ' onder grootboekrekening 

'verbandmiddelen ' kunnen vallen, terwijl het bij instelling Bonder rekening ' verpleegmiddelen ' 

valt. 

Omdat dit uiteindelijk toch de enige manier leek om iets zinnigs te zeggen over de inkopen van de 

instellingen, is er voor gekozen toch gebruik te maken van deze gegevens. 

De indeling zoals die gehanteerd is bestond uit een zestal hoofdgroepen, te weten: 

• personeel ; 

• voeding; 

• schoonmaak; 

• kantoor; 

• medisch en 

• technische dienst. 

De hoofdgroepen zijn vervolgens weer onderverdeeld naar subgroepen (volgens het Nzi 

rekeningenschema). Deze indeling is terug te vinden in bijlage 9. 

De gegevens van de zorginstellingen zijn vervolgens verwerkt middels 'pareto ' -analyses. Na het 

sorteren van de groepen op inkoopwaarde en het bepalen van het percentage van de inkoopwaarde 

van de subcategorie ten opzichte van het totaal zijn de grafieken getekend. 

Voor de selectie van stromen (subcategorieen) is gebruik gemaakt van de zogenaamde 20/80-

regel (twintig procent van de inkoopstromen vertegenwoordigen 80% van de waarde van deze 

stromen). De onderstaande tabel is samengesteld uit de pareto ' s die zijn gemaakt van de 

individuele instellingen. In het kort komt dit erop neer dat de artikelgroepen (van de verschillende 

instellingen) die 80% van de waarde van de inkoopstromen voor hun rekening nemen bij elkaar 

zijn gevoegd en opgeteld. Gevolg is dater een tabel (Tabet 0.1: Artikelgroep na 'Pareto'-analyse) 

is ontstaan waarbij elke opgenomen categorie samengesteld is uit de totalen van diezelfde 

categorie bij de individuele deelnemers. 
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Tabel 0.1: Artikelgroep na 'Pareto'-analyse 

Chirurgische kunstmiddelen; 
Chemicalien en allergietesten 
Vlees-vis; Vleeswaren; 
Aardappelen-groente-fruit ; 
Drukwerk algemeen; 
Laboratoriummiddelen algemeen; 
Kruidenierswaren; 
Verband-gazen-watten-pleisters ; 
Melk-melkproducten; 
Naalden en spuiten; 
Kantoorartikelen; · lnktlinten; 
Riintgenfilm-ontwikkelaar; 
Hechtmateriaal; 
Elektrisch algemeen en verlichting; 
Bleed en bloedproclucten 
Brood-banket; 
Schoonmaakmidclelen ; 
Boter-kaas-eieren; 
Dranken; 
Catheters, drains en tubes; 
Dieetproducten; 

Ti,'i:@i!i ijfucyafug Q'lim; f:lfu@ful % > 
F 2,241,359 
F 1,348,674 
F 1,295,693 
F 997,596 
F 844,874 
F 737,005 
F 780,503 
F 630,099 
F 656,108 
F 567,764 
F 634,034 
F 479,573 
F 473,669 
F 328,552 
F 264,180 
F 362,724 
F 365,523 
F 341,280 
F 436,982 
F 283,078 
F 325,676 

F 2,241,359 16% 
F 3,590,033 25% 
F 4,885,726 34% 
F 5,883,322 41 % 
F 6,728,196 47% 
F 7,465 ,201 52% 
F 8,245,704 57% 
F 8,875,803 62% 
F 9,531,911 66% 
F 10,099,675 70% 
F 10,733,709 75% 
F 11,213,282 78% 
F 11,686,950 81 % 
F 12,015,503 83% 
F 12,279,683 85 % 
F 12,642,406 88% 
F 13,007,929 90% 
F 13,349,209 93% 
F 13,786,191 96% 
F 14,069,269 98% 
F 14,394,945 100% 

De volgende paragraaf stelt een aantal additionele selectiecriteria op. Het kan immers zo zijn dat 

de stroom qua inkoopwaarde opgenomen lijkt te worden in dit onderzoek. Door specifieke eisen 

die de betreffende stroom stelt kan er echter nog voor gekozen worden om de stroom niet op te 

nemen in dit onderzoek. 

Additionele criteria 

Deze paragraaf geeft een overzicht van de additionele eisen waaraan de stromen moeten voldoen, 

of liever gezegd niet moeten voldoen om in aanmerking te komen voor opname in dit onderzoek. 

Niet opgenomen worden stromen: 

• die door hun politieke gevoeligheid het serieus beschouwen van het projectresultaat in gevaar 

kunnen brengen; 

• die door hun bederfelijke aard niet in aanmerking komen voor opslag. 

Het eerste criterium verdient enige toelichting. Al vrij snel na het opstarten van het project 

werden wij geconfronteerd met de gevoeligheid van bepaalde zaken in de gezondheidszorg. De 

voornaamste problemen die naar voren komen zijn: 

• De zelfstandige status van specialisten binnen een ziekenhuis. Doordat de specialisten door 

hun zelfstandige status zelf mogen beslissen op welke manier en met wat voor een 

hulpmiddelen en implantaten een operatie uitgevoerd wordt, ontstaat een- situatie waarin 

productstandaardisatie moeilijk wordt. En juist productstandaardisatie kan veel voordelen 

opleveren op het gebied van inkoop en samenwerking. Op dit moment lijkt het er niet op dat 

dit probleem op korte termijn opgelost kan worden. 
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• De macht van de apotheker en de wetgeving rand medicijnen. Deze twee facetten zorgen 

ervoor dater op het gebied van de medicijnen veel gevoelige problemen liggen. Ideeen over 

samenwerking bij medicijninkoop en standaardisatie van medicijnvoorschriften stuiten al snel 

op weerstand. Bij de medicijnen komen tevens de facetten van de macht van de groothandel en 

de marketingactiviteiten van de producenten (richting specialisten) naar voren. 

Het tweede punt noodzaakt ons de medicijnenstroom buiten het onderzoek te laten. Dit heeft 

verder geen invloed op de relevantie van het onderzoek. De medicijnen zijn veelal opgeslagen in 

de ziekenhuisapotheek ( een aparte voorraad) of bij een externe apotheek. 

De daadwerkelijke selectie 

De tabel zoals opgenomen in paragraaf O dient als uitgangspunt voor de definitieve selectie. In 

deze paragraaf worden een aantal opgenomen stromen geschrapt en een enkele stroom 

toegevoegd aan de hand van in de voorgaande paragraaf opgestelde criteria. 

Uitgesloten artikelgroepen 

Uit de tabel verdwijnen de volgende stromen in verband met hun dagverse aard (moeilijk te 

vangen in een logistiek concept waarbij het uitgangspunt is de reductie van voorraden en de 

optimalisatie van transport): 

• Ylees, vis en vleeswaren; 

• Aardappelen, groente en fruit; 

• Melk en melkproducten ; 

• Brood en Banket; 

• Dranken. 

Yerder wordt vanwege de aard van de transportwijze, de benodigde versheid en het niet 

daadwerkelijk vormen van een regulier voorraadproduct de volgende artikelgroep uitgesloten: 

• Bloed en bloedproducten. 

Samengevoegde artikelgroep 

Dan worden uit het oogpunt van betrouwbaarheid van de verkregen gegevens (sterk vermoeden 

dater een grote overlap bestaat tussen de geboekte artikelen bij de verschillende instellingen) een 

tweetal artikelgroepen samengevoegd tot een enkele groep, te weten: 

• Chemicalien en allergietesten; 

• Laboratoriummiddelen algemeen; 

vormen de artikelgroep: 

• Chemicalien en Laboratoriummiddelen 
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Definitief opgenomen artikelgroepen 

Na de selectie aan de hand van de in de voorgaande paragrafen opgestelde punten is uiteindelijk 

de onderstaande defi nitieve artikelgroep naar voren gekomen. 

Tabel 0. 2: Definitieve artikelgroep 

Totale omvang Cum. Omvang % 
· Chirurgische kunstmiddelen; F 2.241.358,53 F 2 .241 .358,53 16% 
· Chemicalien en alhirgietesten F 2.085.678,92 F 3.590.032,91 25% 
· Drukwerk algemeen; F 844.874,20 F 6 . 728 .196,20 47% 
· Kruidenierswaren; F 780.503,42 F 8 .245 .704, 16 57 % 
· Verband-gazen-watten-pleisters ; F 630.099,00 F 8.875 .803, 16 62 % 
· Naalden en spuiten; F 567.764,00 F 10.099.675,42 70% 
· Kantoorartikelen; · lnktlinten; F 634.033,96 F 10.733.709,38 75% 
· Riintgenfilm-ontwi kkelaar; F 479.572,54 F 11 .213.281,92 78% 
· Hechtmateriaal ; F 473 .668,55 F 11 .686 .950,4 7 81 % 
· Elektrisch algemeen en verlichting; F 328.552 , 15 F 12.015 .502,62 83% 
· Schoonmaakmiddelen; F 365.522,61 F 13.007 .928,93 90% 
· Catheters. drains en tubes ; F 283.078,02 F 14.069 .269, 13 98% 
· Dieetproducten; F 325.675 ,63 F 14.394.944, 76 100% 

Opmerking 

Probleem bij het gebruik van de indeling naar artikelgroepen zoals die op deze manier gehanteerd 

wordt is het feit dater nu geen direct beeld is van de hoeveelheid artikelen die de vermelde 

waarde tot stand hebben gebracht. Een artikelgroepwaarde van f 300.000 kan tot stand gekomen 

zijn gekomen door de aankoop van drie artikelen van f I 00.000 per stuk. Het bedrag kan 

daarentegen oak samengesteld zijn door de aankoop van honderdduizend losse artikelen van f 3,

per stuk! Waarbij de laatst genoemde uiteraard meer handling vraagt en dus tot hogere logistieke 

kosten leidt. 

Getracht is dit na te vragen bij de instellingen, veelal ontbrak hierover de directe informatie. Uit 

de informatie die naar voren komt mogen we concluderen dat over het algemeen gezien de 

groepen redelijk evenredig (voor wat betreft de waarden van de artikelen) tot stand zijn gekomen. 

Afsluiting 

Dael van deze bijlage was het samenstellen van een hanteerbare en relevante groep artikelen voor 

gebruik in het vervolg van het onderzoek. De artikelgroepen zijn geselecteerd op zowel 

kwantitatief als kwalitatief voor het onderzoek relevante factoren en dit heeft uiteindelijk geleid 

tot een groep artikelen die de meeste voordelen en de minste problemen opleveren bij een 

aanpassing van de huidige ( externe) logistieke situatie. 
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Bijlage 15: Vragenlijst magazijn en uitwerking 

Vragenlijst 
Datum: 

Naam leverancier van de producten? 

f--

0 Eigen vervoer 

0 Transporteur/koerier 

Wat voor een transportmiddel /voertuig wordt gebruikt? 

0 trekker met oplegger 

0 vrachtwagen 

0 bestelbus 

0 com bo/courier 

0 andere, namelijk: .. ............ ... ... .. .. ..... 

Bevat het transportmiddel speciale voorzieningen? 

0 koeling 

0 speciale ruimtes 

0 andere , namelijk : ....... .... . . ... ....... . .. . .. 

Wat voor een soort artikelen bevat deze levering ? 

Hoe worden de artikelen aangeleverd? (Voorbeeld : 1 pallet met 10 dozen a 1 00 artikelen) 

..... .. . pallets 

........ dozen 

.. .... .. artikelen 

andere, namelijk : ............... ..... ... . . .. .. 

Wat is globaal gezien het volume in m3 van de levering? 

... ..... m3 

Wat is, indien bekend, de waarde van de leverantie? 

bedrag : 
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Vragen voor chauffeur 

Waar is de betreffende chauffeur 's ochtends vertrokken en waar heeft hij deze leverantie opgepikt? 

's ochtends vertrokken in: 

leverantie opgepikt in : 

Heeft de chauffeur vandaag afleveringen bij de onderstaande instellingen op zijn route staan? 

0 Delfzicht Zlekenhuis Delfzijl 

0 Streekziekenhuis Coevorden/Hardenberg 

0 Onderdelen van GGZ Groningen (Groot Bronswijk, Dennenoord, instellingen in Groningen) 

0 St Lucas Ziekenhuis Winschoten 

Uitwerking resultaten enquete 

De volgende tekst omvat de beschrijving van de uitkomsten van de enquetes zoals die gehouden 

zijn in de magazijnen van de participerende instellingen. 

Doel van de enquetes was het verkrijgen van cijfermateriaal omtrent de omvang van de 

goederenstromen zoals die door de magazijnen per tijdseenheid behandeld worden. Het houden 

van enquetes was noodzakelijk omdat harde cijfers veelal niet voorhanden waren . 

Nadat in de eerste paragraaf een korte schets wordt gegeven van de opzet en het doe I van de 

enquetes, worden in de tweede paragraaf de resultaten en conclusies beschreven. 

Opzet en doel enq uete 

Het doel van het houden van de enquetes is in de inleiding van dit hoofdstuk reeds vermeld. Het 

achterhalen van cijferrnatige, kwantitatieve informatie met betrekking tot de inkomende 

goederenstromen. 

De enquete was daartoe opgesteld als een eenvoudige vragenlijst die per leverantie en over een 

tijdsperiode van een gehele week ingevuld diende te worden. Dit invullen moest gebeuren door 

het magazijnpersoneel (veelal de magazijnmeesters) van de vier participerende instellingen. Voor 

de GGz Groningen kwam dit er op neer dat zowel de magazijnmeester van locatie Dennenoord als 

de magazijnmeester van locatie Wagenborgen de enquete in hebben gevuld. 

De uiteindelijke respons op de enquete is redelijk te noemen. Van drie instellingen (in totaal van 

vier magazijnen) zijn ingevulde vragenforrnulieren (in totaal zo'n 120) ontvangen. Een instelling 

(St Lucas) heeft in verband met personele problemen in het magazijn niet kunnen voldoen aan ons 

verzoek om gedurende een week de formulieren in te vullen. 
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Omdat na nader onderzoek bleek dat een aantal additionele gegevens benodigd waren, is 

nogmaals een vragenlijst aan de magazijnmeesters gestuurd. Doe! van deze vragenlijst was het 

verkrijgen van een idee omtrent de volumina (in m3
) en leverfrequenties van bepaalde 

artikelgroepen. Opnieuw reageerden drie van de vier instellingen. Ook nu liet een instelling 

(Coevorden Hardenberg) het afweten i.v .m. vakantie van de meest geroutineerde magazijnkracht. 

Wellicht ten overvloede, maar ons inziens zeker belangrijk, beide enquetes/vragenlijsten zijn 

mondeling toegelicht aan de betrokken personen. De enquetes/vragenlijsten als zodanig zijn 

opgenomen in de bijlagen van dit verslag. 

Uitkomsten enquetes 

Transport en ajleveringen 

Als allereerst gekeken wordt naar de leveranciers van de zorginstellingen dan blijkt dat zo 'n 32% 

gebruik maakt van eigen vervoer, 68% maakt gebruik van een transporteur voor het vervoer van 

hun producten. Het afleveren van de producten geschiedt in de meeste gevallen met een 

vrachtwagen (69%) of een bestelbus (25%). Slechts incidenteel zijn een vrachtwagen met 

op I egger (I%) of combo/couriers (5%) gesignaleerd. Hierbij dient opgemerkt te warden dat het 

maken van onderscheid tussen een combo/courier en een bestelbus nog wel eens lastig is. 

Om te identificeren of er gebruik gemaakt wordt van vervoermiddelen met speciale 

conditioneerapparatuur werd in de enquete ook daar naar gevraagd. Uiteindelijk bleek slechts 5% 

van de gebruikte vervoersmiddelen een speciale installatie (koeling) te hebben. 

Verder blijkt uit de enquete dat de producten eigenlijk altijd (82%) in losse dozen geleverd 

warden. Slechts een enkele keer wordt gebruik gemaakt van pallets om de dozen af te leveren . 

Van de 120 leveringen die door de enquete warden beschreven is slechts in 5 gevallen gebruik 

gemaakt van een pallet. Wei wordt gebruik gemaakt van rolcontainers. Het betreft hier dan 

voornamelijk de leveringen van kruidenierswaren die vrijwel altijd in rolcontainers geleverd 

warden . 

Het aantal afleveringen in een week leverde een aantal uiteenlopende resultaten op. De 

instellingen stellen dater sprake is van een regelmatige spreiding van de leveranties . Leveranties 

binnen een week mogen dan ook geextrapoleerd warden over een jaar. Bij een eerste navraag bij 

de instellingen ontvingen wij berichten over een gemiddelde van vier tot vijf vrachtwagens aan de 

poort per dag. Als gekeken wordt naar de resultaten zoals die voortkomen uit de enquete dan 

blijkt dat het Delfzicht ziekenhuis met 58 (na)leveranties per week (5 werkdagen) duidelijk boven 

dit gemiddelde uitkomt. Ook voor Coevorden/Hardenberg geldt dat zij met zo ' n 34 vrachtwagens 

aan de deur per week boven dit gemiddelde uitkomen. Van het St Lucas ontbreken helaas de 

gegevens. Voor het GGz kan gesteld warden dat zij met 28 leveranties verdeeld over twee locaties 
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(Dennenoord 17 leveranties, Wagenborgen 11 leveranties) geen slecht gemiddelde heeft. Feit is 

wel dat zij een veel beperkter productenpakket voert dan de andere instellingen en daardoor 

waarschijnlijk ook minder leveranciers heeft. 

Om een beeld te krijgen van de herkomst van de producten is tevens gevraagd aan de 

magazijnmeesters om te informeren bij de chauffeurs waar de geleverde lading opgepikt was. 

Drukke werkzaamheden van zowel de chauffeurs als de magazijnmeesters hebben er toe geleid 

dater slechts een beperkt aantal gegevens bekend zijn geworden. 

Hieruit valt echter we! te concluderen dat bij gebruik van eigen vervoer het transport startte bij de 

vestiging of het DC van de betreffende leverancier. Als er gebruik werd gemaakt van een 

transporteur dan bleek veelal dat er gereden werd vanuit het dichtstbijzijnde DC van de 

transportorganisatie. Daar wij deze vraag gesteld hebben om een beeld te krijgen van de totale 

hoeveelheid kilometers die de producten vanaf de leverancier tot in het ziekenhuis afgelegd 

hebben ontstond een probleem. Immers doordat de producten via het netwerk van de transporteur 

tot in een nabij gelegen DC getransporteerd warden, ontbreekt het beeld van de daadwerkelijke 

afgelegde hoeveelheid kilometers. 

Om dit probleem te ondervangen is bij de instellingen gevraagd naar een lijst met grootste 

leveranciers en hun vestigingsplaatsen. Uit deze lijsten blijkt dat de grootste leveranciers over het 

algemeen gevestigd zijn in of om de Randstad op minimaal 180-200 kilometer van de 

participerende instellingen. 
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Volumina 

Als gekeken wordt naar het totaal binnenkomende volume (in m3
) van de in het onderzoek 

opgenomen artikelcategorieen (zie hoofdstuk met betrek~ ing tot artikelgroepselectie) dan ontstaat 

daar het volgende beeld uit: 

Oelfzicht St Lucas GGz Groningen 

,1lev/jaar m3/jaar gem . vrd #lev/ jaar m3/jaar gem. vrd #lev/jaar m3/ jaar gem. vrd 

Chirurgische kunstmiddelen; 26 1,25 fl 17 .62 5 156 1,87 fl 3.334 

Chemical ien en aUergietesten 52 0 ,47 fl 4 .894 12 16,50 fl 25.5 98 

Orukwerk algemeen; 52 :;s,3 1 fl 1 .996 52 7,74 fl 2.507 

· Kruidenierswaren ; 52 224,64 fl 6 17 52 299.52 fl 767 52 185,64 fl 4.312 

Verband-gazen-wanen-pleisters ; 26 19,97 fl 3 .269 52 49,92 fl 2.539 13 3,45 fl 1. 190 

· Naalden en spuiten; 17 16,64 f l 52 11 , 13 fl 2. 810 13 0,26 fl 279 

Kantoorartikelen ; · lnktlinten ; 52 15, 60 fl 1.588 52 4,37 fl l .01 4 52 26, 52 fl 2. 558 

A6ntgenfilm -ontwikkelaar: 13 8,74 fl 26 12 ,48 f l 5.005 

Hechtmatenaai; 26 0,2 3 fl 2.6 15 52 0,47 fl 2. 1 11 

Elektnsch algemeen en verlichting; 52 9.36 fl 12 0,54 fl 1.758 

· Schoonmaakm1ddelen; 26 13. 52 fl 52 fl 1.198 52 13.52 f l 1.282 

Catheters , drains en tubes: 26 25,35 fl 52 11 ,38 fl 1783 

Dieetproducten ; 52 3, 12 fl 78 1 52 fl 467 52 1,0 4 fl 1.392 

472 378 fl 33 .385 674 415,91 fl 50.891 234 230,43 fl 11.014 

Opvallend aan deze tabel is uiteraard het ontbreken van Coevorden/Hardenberg, helaas konden 

wij niet op tijd beschikken over de benodigde informatie . 

Verder blijkt uit deze tabel <lat het St Lucas relatief gezien veel leveringen heeft t.o.v het 

Delfzicht Ziekenhuis en het GGz. Dit kan enerzijds liggen aan de omvang van het ziekenhuis. 

Anderzijds kan een oorzaak gevonden worden in het feit dat het St Lucas wellicht meerdere 

producten binnen de betreffende artikelgroepen laat va llen, waardoor eigenlijk een groter dee! van 

de voorraad omvat wordt door de artikelgroepen. Een derde oorzaak kan gevonden worden op het 

vlak van de organisatie van de interne logistiek. Het kan in sommige gevallen voordeliger zijn om 

de leveringsfrequentie op te voeren teneinde de magazijnvoorraad laag te houden. Als vierde 

mogelijkheid is er natuurlijk ook nog een niet ver doorgevoerde leveranciersreductie. 

Het GGz Groningen is in principe niet direct te vergelijken met de overige participerende 

inste llingen . Het door de GGz gevoerde productenpakket wijkt immers aanzienlijk af van dat van 

reguliere ziekenhuizen. Een overlap bestaat er echter we!. De volumina per categorie zijn echter 

behoorlijk afwijkend. Zo koopt het GGz bijvoorbeeld veel meer etenswaren en 

schoonmaakmiddelen in dan de andere instellingen, terwijl het uiteraard veel minder naalden en 

spuiten aanschaft. Dit alles is uiteraard te verklaren door de afwijkende aard van dienstverlening 

van het GGz (veel langdurig opgenomen patienten die elke dag volledig gevoed moeten worden. 
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Het totaal volume zoals dat voortkomt uit de leveranties van artikelen uit de geselecteerde 

artikelgroepen bedraagt zo'n 1400 m3 op jaarbasis. Hierbij is gebruik gemaakt van de aanname 

dat de hoeveelhf:id kubieke meters van Coevorden/Hardenberg overeenkomen met het 

gemiddelde van de overige drie instellingen. 

Delfzicht St Lucas GGz Coev/Hard* 

Totaal betrokken 378 m- 416 m" 230 m" 342 m" 1366 m" 
volume 
*) Waarde 1s gem1ddelde waarde avenge instelhngen (378+416+230/3) 
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B ij lage 16: Beschrijving distributie-basisstructuren 

Deze bijlage beschrijft de distributie-basisstructuren zoals deze in eerste instantie gegenereerd 

zijn in de 'Quick scan ' fase. Deze basisstructuren vormen de basis voor de selectieprocedure aan 

het einde van de 'Quick scan '. 

In de volgende paragrafen wordt per basisstructuur een beschrijving gegeven van de loop van de 

goederenstromen van leverancier naar instelling. Daarnaast wordt een beeld geschetst van de 

opzet van het IT-bestelsysteem. Overigens worden in deze fase eventuele onderlinge IT

connecties nog achterwege gelaten. In de ' Adviesvorming' -fase komt dit echter uitgebreid aan de 

orde. 

De basisstructuren zijn tot stand gekomen door een combinatie van voorbeelden uit de literatuur, 

' boeren ' verstand en aanwijzingen vanuit de instellingen. Uiteraard moet men bij het bekijken van 

de basisstructuren in het achterhoofd houden dat ook de meest onwaarschijnlijke mogelijkheden 

genoemd worden! De huidige logistieke situatie vormt natuurlijk ook een mogelijke basisvorm . 

Bij alle gepresenteerde basisstructuren zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd. De eerste drie 

paragrafen van dit hoofdstuk lichten deze uitgangspunten toe. Gestart wordt met een bespreking 

van de verschillende bestelmogelijkheden. 

Functie distributiecentrum 

In een aantal van de basisstructuren die beschreven worden, is een distributiecentrum (DC) 

opgenomen. De DC' s kunnen in deze gevallen in principe twee type functies vervullen . Het type 

functie dat door een DC vervult wordt, is atnankelijk van een aantal factoren. In het navolgende 

worden eerst de mogelijke functies beschreven, gebruik makend van de terminologie afkomstig 

uit een gezamenlijk onderzoek van Coopers en Lybrand en de NEHEM. Dit is een onderzoek dat 

de evolutie van de logistieke dienstverlening beschrijft. Duidelijk wordt <lat de terminologie van 

dit onderzoek ook in <lit geval toepasbaar is, zij het met een andere invulling en insteek. 

Yervolgens wordt nader ingegaan op de factoren die bepalend zijn voor de keuze van een 

bepaalde functie. Het geheel wordt ondersteund met een in de literatuur veel beschreven 

praktijkvoorbeeld. het reeds in paragraaf 1.3 .3. ge'introduceerde Albert Heijn concept. 

De eerste type functie die door het DC uitgevoerd kan worden, is <lat van overslagcentrum. 

Hierbij worden goederen door de verschillende leveranciers bij het DC afgeleverd alwaar ze 

worden gelost. Vervolgens warden de goederen gedegroepeerd, opnieuw gegroepeerd en naar de 

verschillende zorginstellingen vervoerd. Karakteristiek is dater geen opslag van goederen 
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plaatsvindt. Afhankelijk van de gekozen bestelmethodiek kan het DC nog dienen als 

informatieknooppunt voor bestellingen en facturen. 

De tweede type functie die het DC kan vervullen, is die van volledig distributiec '!ntrum. Niet 

alleen vindt hier overslag van goederen plaats maar de goederen worden eveneens opgeslagen. Dit 

maakt het onder andere noodzakelijk dat in het DC de voorraad beheerd wordt en dat er orders 

gepicked worden. Ook weer afhankelijk van het gekozen bestelsysteem kan het DC 

verantwoordelijk worden voor zowel de goederenstroom als de informatiestroom. Naast 

voorraadbeheer worden dan order-entry/bestellingen en facturering aan de taken van het DC 

toegevoegd. 

In de literatuur zijn naast de twee genoemde, nog meerdere functies bekend die vervuld kunnen 

worden door een DC. Echter, deze functies passen niet bij het DC uit de basisstructuren die 

verderop in dit hoofdstuk vermeld worden. Binnen het kader van de opzet en de gedachte achter 

de basisstructuren en het uiteindelijk te ontwerpen logistiekconcept, zijn alleen de twee 

beschreven functies reele opties. 

Om factoren die een rol spelen bij de keuze tussen de verschillende functies van het DC boven 

water te krijgen, wordt gebruik gemaakt van het Albert Heijn concept. Zoals reeds beschreven, 

werden de supermarkten van Albert Heijn individueel beleverd door de diverse leveranciers. Een 

aantal jaren geleden is Albert Heijn overgestapt op een nieuw concept. De leveranciers dienen hun 

goederen af te leveren bij een van de vier regionale distributiecentra van waaruit de supermarkten 

op maat beleverd worden. Deze DC's vervullen hier de functie van een volledig distributiecentra. 

Niet alleen worden goederen overgeslagen, ze warden er ook tijdelijk opgeslagen. Hierbij hebben 

de DC's geleidelijk de volledige magazijn functie van de supermarkten overgenomen. Door het 

concept steeds nauwkeuriger af te stem men op de behoeften die ontstaan vanuit de supermarkten, 

werd het mogelijk deze zonder magazijnen te laten opereren door ze Just In Time te beleveren. Op 

dit moment is het concept zover afgestemd dat dit mogelijk is. Albert Heijn streeft er nu naar om 

de DC's een overslagcentrum functie te geven. Hierbij wil Albert Heijn dat de leveranciers de 

voorraden aanhouden en niet Albert Heijn zelf. De leveranciers dienen hiertoe goederen Just In 

Time af te leveren bij de vier DC' s alwaar ze overgeslagen warden en direct naar de supermarkten 

vervoerd worden. Om dit concept te realiseren zijn echter twee aspecten essentieel. Ten eerste 

dient exact vastgesteld te kunnen warden wat de behoefte uit de eindpunten, de supermarkten, is 

naar alle artikelen uit het gevoerde assortiment. Ten tweede dient Albert Heijn een groat genoeg 

volume af te nemen waardoor het in de machtspositie komt om de leveranciers te kunnen dwingen 

de voorraad aan te houden en de DC' s Just In Time te beleveren. De relaties met de leveranciers 

dienen dus veranderd te worden. 
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Uit het bovenstaande praktijkvoorbeeld, dat overeenkomsten vertoont met de onderzoekssituatie, 

zijn een aantal factoren te halen die van invloed zijn op het type functie dat aan de DC's uit de 

basisstructuren wordt toegekend. Van een overslagcentrum functie kan pas sprake zijn wanneer de 

behoeftes en de behoefte momenten van de eindpunten exact bekend zijn. Dit vereist dat het 

concept, zeker wanneer her een concept voor een groat aantal artikelen betreft, reeds enige tijd 

operationeel dient te zijn. De overslagcentrum functie is veelal een vervolg functie die mogelijk 

wordt nadat het concept verfijnd en op de praktijk situatie afgestemd is. Daarnaast dient er voor 

een overslagcentrum functie door de inkopende partijen een m<1chtsblok gevormd te kunnen 

warden ten opzichte van de leveranciers. Dit machtsblok ontstaat door bij een groat aantal 

leveranciers een aanzienlijk volume af te nemen. Hiermee zijn de twee belangrijkste factoren 

geYdentificeerd die van invloed zijn op de keuze tussen een overslagcentrum functie of een 

volledige distributiecentrum functie: 

• een exacte behoefte vaststelling bij de eindpunten naar alle artikelen uit het assortiment; 

• een machtsblok ten opzichte van de leveranciers gecreeerd door een groat afname volume. 

Verder dient vermeld te warden dat bij een volledig distributie centrum functie van de DC's, het 

pas naar verloop van tijd mogelijk wordt de volledige magazijn functie van de eindpunten over te 

nemen. Het Albert Heijn voorbeeld leert dat het enige tijd duurt voordat het concept dermate 

verfijnd is dat overgegaan kan warden op Just In Time belevering van de eindpunten. 

Afleverpunt in de zorginstelling 

De ge"introduceerde basisstructuren beschrijven diverse mogelijkheden om goederen vanuit de 

leveranciers bij de zorginstellingen te krijgen. De basisstructuren geven echter geen uitsluitsel 

over de wijze waarop de goederen bij de zorginstellingen warden afgeleverd. In principe zijn er 

een drietal mogelijkheden denkbaar. 

De eerste mogelijkheid voorziet in het direct afleveren van de goederen op de afdelingen van de 

zorginstellingen door de externe transporteurs (personen die de goederen in het externe traject 

vervoeren). Dit maakt een dee! van het interne transport overbodig maar stelt tevens hoge eisen 

aan het concept. De behoeftes op de afdelingen dienen bekend te zijn en eveneens duidelijk 

doorgegeven te warden. Vervolgens dienen de afdelingen Just In Time beleverd te warden . Onder 

het bovenstaande kopje distributiecentrum zijn de nodige voorwaarden voor dit concept gegeven. 

Een tweede mogelijkheid is om de goederen bij het magazijn van de zorginstellingen af te 

leveren. Het magazijn van de zorginstelling dient in dit geval als overslagpunt. Door het interne 

transport warden de goederen vervolgens direct naar de juiste afdelingen vervoerd. Oak dit 

alternatief stelt hoge eisen aan het concept onder andere door een Just In Time belevering van de 

zorginstel I in gen. 
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Een derde mogelijkheid is om de goederen af te leveren bij het magazijn van de zorginstellingen 

waarbij dit in dit geval dient als opslagpunt. Het magazijn heeft bij dit altematief de functie van 

voorraadpunt niet verloren, er wordt een buffer voorraad aangehouden. In dit geval dienen de 

exacte behoeftes vanuit de afdelingen niet bekend te zijn en evenmin dient er een Just In Time 

belevering van de zorginstellingen plaats te vinden . 

Uitbesteden 

De op basis van de basisstructuren te ontwerpen logistieke concepten voor de aanvoer van 

goederen van de leveranciers naar de zorginstellingen, kunnen in eigen beheer geexploiteerd 

worden dan wel worden uitbesteed aan een logistiek dienstverlener. Daamaast zijn er nog 

mogelijkheden die tussen beide extremen in liggen. Zo kan bijvoorbeeld het DC uitbesteed 

worden maar het transport in eigen beheer gehouden worden en viceversa. 

Basisstructuren 

Deze paragraaf geeft een overzicht van de niet-geselecteerde basisstructuren zoals die naar voren 

zijn gekomen in de voorgaande projectstappen. Per basisstructuur wordt allereerst een korte 

bespreking gegeven van de loop van de goederenstromen. Daamaast wordt per structuur 

aangegeven in welke mate de gepresenteerde structuur afwijkt van de huidige basisstructuur. Dit 

gaat gepaard met het aangeven van eventuele machtsverschuivingen binnen het systeem. 

Voordat begonnen wordt met het beschrijven van de basisstructuren eerst nog de volgende 

opmerking: als in de komende paragrafen over ' systeem ' gesproken wordt dan omvat dit begrip 

de omgeving van de zorginstellingen, inclusief de leveranciers, de transporteurs en uiteraard de 

zorginstellingen. 

Basisstructuur III 

Figuur 0.4: Basisstructuur III 

De derde basisstructuur maakt gebruik van een soort van ' boodschappendienst ' vanuit het 

distributiecentrum . In het kort komt het erop neer dat de goederen afgehaald ·worden bij de 

verschillende leveranciers om vervolgens afgeleverd te worden in het DC. Dit ophalen van de 

goederen kan gebeuren door een eigen wagen, uiteraard kan dit ook uitgevoerd worden door een 
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leverancier die ook de goederen van andere leveranciers meeneemt. Het uitleveren naar de 

zorginstellingen geschiedt volgens het systeem van basisstructuur I. 

Praktijk 

Het bovenstaande concept 2orgt voor een aan2ienlijke verandering van de positie van de 

leverancier in het systeem. In de2e structuur proberen de instellingen 2ich 20 min mogelijk 

afhankelijk te stellen van de leveranciers. Is het in de huidige situatie nog 20 dat de leverancier 

veelal bepaald wanneer iets afgeleverd wordt, in de nieuwe structuur bepalen de instellingen 

wanneer 2ij de goederen op willen komen halen. 

Voorwaarde voor het kunnen op2etten van een dergelijk systeem is uiteraard de medewerking van 

de leveranciers. De2e medewerking kan op een tweetal manieren tot stand komen: 

• vrijwillige medewerking door de leverancier; 

• door het vormen van een machtsblok van instellingen de leveranciers overhalen tot levering ' af 

leverancier '. 

Ook hier geldt dat het transportgedeelte dat nu in ' eigen hand' komt eventueel uitbesteed kan 

worden . 

Basisstructuur V 

L L L L 

Figuur 0.5: Basisstructuur V 

Binnen de2e basisstructuur rijden de leveranciers in een route langs de participerende 

2orginstellingen. Oftewel, de leveranciers bundelen de leveringen voor de betreffende 

2orginstellingen in een route. De2e verantwoordelijkheid ligt uiteraard bij de leveranciers. maar 

kan meegenomen warden in contractonderhandelingen. 

Prakt{ik 

Zoals al kort aangegeven wordt in de beschrijving van de2e vijfde structuur spelen de leveranciers 

een grate rol bij het tot uitvoering komen van de2e basisstructuur. Een structuur 2oal s de2e hier 

gepresenteerd wordt heeft alleen kans van slagen als er een afstemming bestaat tussen de 

bestellingen van de verschillende instellingen. Immers, als de ene instelling wel besteld en de 

andere niet dan kan de leverancier 2e wel in willen plannen op een route, maar dat is dan helemaal 

niet nodig! Uiteraard kan er wel in overleg met de leveranciers gesproken warden over een 
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dergelijk systeem zoals dat hier voorgesteld wordt. De instellingen zullen daarentegen onderling 

afspraken moeten maken over besteldata en verwachte/vereiste leverdata. 

Het succer. van deze structuur is dus afhankelijk van: 

1. de medewerking van de leverancier; 

2. afstemming tussen de participerende instellingen (besteldata en verwachte leverdata). 

Basisstructuur VI 

Figuur 0.6: Basisstructuur VI 

Per zorginstelling rijdt een vrachtwagen langs meerdere leveranciers om de goederen op te halen. 

Praktijk 

Deze structuur biedt de zorginstellingen de mogelijkheid tot het vergroten van de eigen invloed op 

het logistieke systeem. Net als bij basisstructuur III zal het nodig zijn de leveranciers te 

overtuigen van medewerking. De instellingen staan daar in dit geval niet erg sterk in daar zij als 

individuele instell ingen opereren . De noodzaak tot afstemming met de verschillende leveranciers 

is echter van eminent belang voor het laten slagen van een dergelijke structuur. De 

zorginstell ingen zijn verantwoordelijk voor het vervoer van de goederen van de leveranciers naar 

de zorginstellingi~n. 

Basisstructuur VII 

Figuur 0. 7: Basisstructuur VII 

Basisstructuur VII gaat uit van het laten rijden van een vrachtwagen die de goederen ophaalt en 

aflevert bij de zorginstellingen. De achterliggende gedachte gaat uit van een bundeling van 

goederen voor zorginstellingen aan de leverancierskant. 
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Praktiik 

Bij deze zevende en tevens laatste structuur staat het begrip 'afstemming' centraal. De 

gepresenteerde structuur heeft alleen kans van slagen als er een optimale afstemming plaats vindt 

tussen de verschillende partijen in het systeem. Oat wil zeggen zowel tussen de instellingen en de 

leveranciers, maar ook onderling tussen de instellingen! 

Doe! van deze structuur is het zo effectief en efficient mogelijk maken van de transportstromen. 

De instellingen kunnen in principe door hun gezamenlijk naar buiten treden een machtsblok 

vormen richting de leveranciers en deze op deze manier overtuigen van deelname aan een 

dergelijke structuur. De instellingen krijgen daarmee zelf de verantwoordelijkheid over de 

leveranties aan hun eigen instellingen. 

Opnieuw wordt open gelaten of het transport verzorgd wordt door de instellingen zelf of dat dit 

wordt uitbesteed . 
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Bijlage 17: Selectie basisstructuren 

Evaluatie en selectie van de basisstructuren 

In de voorgaande paragrafen zijn alle uitgangspunten vastgesteld die invloed hebben op de 

evaluatie van de basisstructuren . Het doel van deze evaluatie is om de basisstructuren te 

beoordelen op hun praktische en technische haalbaarheid. Na afloop van dit proces blijven alleen 

de geschikte alternatieven over we Ike in de adviesvormingsfase nader uitgewerkt worden. In deze 

fase vindt touter een kwalitatieve beoordeling van de criteria plaats daar een kwantitatieve 

beoordeling op dit moment het doel van de evaluatie en selectie voorbij streeft. 

Het eerste evaluatieproces wordt uitgevoerd aan de hand van een aantal criteria die vermeld zijn 

in hoofdstuk 5, alwaar bij de invulling van het SYMLAD®-model per categorie de criteria 

opgenomen zijn. Middels deze criteria worden de structuren geevalueerd. Hierbij worden de 

criteria gewaardeerd op een vijfpuntschaal, hetgeen de mate van goed-slecht c.q . hoog-laag 

aangeeft (hierbij krijgt een hoge c.q. goede beoordeling maximaal een vijf en een lage c.q. slechte 

beoordeling minimaal een een). De waarderingscijfers zijn in overleg met de zorginstellingen per 

basisstructuur aan de criteria toegewezen. Vervolgens worden per structuur de waarderingscijfers 

opgeteld hetgeen resulteert in een score. 

Na dit evaluatieproces worden de structuren geevalueerd middels de volgende twee additionele 

criteria (voortkomend uit de onderzoeksdoelstellingen): 

1. In hoeverre sluit de basisstructuur c.q. bestelmogelijkheid aan bij het onderzoeksdoel om de 

gevolgen van een gebundelde aanvoerlogistiek te laten zien; 

2. wat zij n de kansen en wat is de gewenstheid van de basisstructuur c.q. bestelmogelijkheid om 

voort te bestaan in de toekomst. 

Ook deze criteria worden gewaardeerd middels een vijfpuntschaal, hetgeen na optelling van de 

waarderingscijfers resulteert in een score per basisstructuur. Door vervolgens de som te nemen 

van beide scores na verrekening met de wegingsfactoren ontstaat een eindscore. In dit geval is een 

wegingsfactor gehanteerd waardoor de twee additionele criteria vier maal zwaarder tellen dan de 

eerste criteria. 

Op basis van deze eindscore wordt een selectie gemaakt uit de zeven basisstructuren. 
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Beoordeling van de criteria 

De tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van de beoordeling van de basisstructuren aan 

de hand van de opgestelde criteria. 

Tabet 0.3: Scoring criteria 

I IV V VI VII II Ill 

' •filM!!JgJ!H::/Ji41ibi,.'b: ,_,.~:- )01,)r,•iif,:; a i-h i. i. • ·• •·i- i' 
'M 

4 1. Reductie van het aantal gereden kilometers : ' 4 , 
2. verbetering/toename van de bezettingsgraad van gebruikte transportmiddelen:i---~_,,-t-------,+--- - L,rr-----;4.+-----,t-4--~ 2..+-- - - -rl 4 4 

3. vermindering/afname van de voorraden bij de zorginstellingen: 4 4 4 1 1 2 
4. verm indering/afname van de voorraden in de p1jplijn/keten: 1---~3,t-----,,,;---- ..+-3 - -~3,t--- - --,-, +-- --,+--, - - -r1, 

4 
:J 

5 verm ,ndenng/afname van de logistieke handling bij de zorg,nstelling zelf: 4 4 4 1 L _, 
6. vermindering/afname van de benodigde magazijnruimte: J----,,+ 3 ------ ~ j..-t----,,jn-- - --,-i--- - ....,+---.,..l1 

4 
3 

7. reatiseerbaarheid met geringe mate van samenwerking; L 1 1 j :, 1 
8. vermindering/afname van het aantal auto's op de terreinen c .q. vermindering/a,1--- - - ,+" - -----,,et-----,,t ,, ---i+,, - - ~1rt---- -,t-•- - - "...l 

1 

" 
1. ue mate waann ae zorginste111ngen nun autonom1e oenouaen: ~ ti 

2. realiseerbaarheid met een geringe mate van vereiste standaardisatie van de i 2 2 2 L L o 2 
3. verm indering van het aantal arbe1dsplaatsen : c--- -,,+ 2 --- .,,-t-2 - -~z..+--- -,,2,;-- - --,-, t---~Lcf----.,.jz 

4. de mate waann de relaties met leveranc1ers gelijk blijven: ;;s ;.:s 1 1 4 1 
5. de real iseerbaarheid zonder medewerking van de leveranciers : 4 4 1 1 1 1 
6. de realiseerbaarhe1d zonder omvangrijke organrsat1everanderingen bij de zarg· 4 ;j ;,, "3 ::i :::, i. 
7. acceptatie kansen binnen de organisatie: t---, ,iet-----,,t ,, ----.:+-,, - --.,,+----,+ 0 - - - 5.+------...l:, 
8. de levenngssnelheid: 4 4 4 4 J :i :i 

9. de leverbetrouwbaarheid : :, 4 :, 4 4 4 _, 
10. de leverprestaties . 5 5 5 o :, 4 

mi!!M-F&MM~---t~/lw · "•if.i,1k' "' ,ia-·. 
1. Reahseerbaarheid waarbij een geringe mate van standaardisatie van artikelen J _j i. :.: 2 .J 1 
2. de mate waarin valdaan kan warden aan de steriliteitswetgevingen: c----,o,1-----,,1-0 - ---,5.-t-----,5+----rl-,, --~"-+---- .,.Jo 
3. de mate waarin er rekening gehouden word! met de beperkte houdbaarheid v 4 4 4 4 5 5 :, 

~:1"!1llii~'!!t~! l!!!/!~ ! p ass1ngen: :J 3 :J , ,{ " ' !~•iiilliil · 0 t 
2. verrmndering/afname van de werkanderbrekingen in het magaz1jn ten gevalge 1----,,,+ --- ,+,, - - ----,,,.+-----,,,ct----rl-, - -----,4.+-- - - ,44 
3. de mate waarin de levenngen en de leveringsmamenten vaorspeibaar warden; o 4 5 .q L 3 2 
4. reductie van het 'exteme· interne transport. t----, • .+----..,+• - - -4,t--- --,4rt-----rl-1-- ~ ,:+--- --;J, 

1. Aanstu1t1ng b1j onderzoeksdoelstelhng 
2. Toekomstkansen 
&!19.,., 

" 4 j l L 

Zoals blijkt uit de tabe l komen de basisstructuren I, II en IV als besten naar voren . De overige 

basisstructuren hebben naast een lagere totaalscore ook een beduidend lagere score (met 

uitzondering van structuur VII) op de additionele criteria. Deze constatering heeft er toe geleid dat 

gekozen is voor het selecteren van de drie eerst genoemde basisstructuren. 
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Bijlage 18: Bestelmogelijkheden en bestelvormen 

Bestelmogelij kheden 

De in figuur 0.8 weergegeven bestelmogelijkheden geven aan op welke manier er bestellingen bij 

leveranciers (L) geplaatst kunnen worden door de zorginstellingen (Z). 

Figuur 0.8: Bestelmogelijkheden; (]) gecentraliseerd, (2) rechtstreeks. (L=Leverancier; Z=Zorginstelling; 
IT= I nformatietechnol ogieknooppunt) 

Bestelmogelijkheid (]) 

Mogelijkheid (1) maakt gebruik van een gecentraliseerde opzet van de inkoopfunctie. Deze opzet 

kan op meerdere manieren ingevuld worden: 

( 1.1) Instellingen bestellen bij een centrale inkoopafdeling, die de bestelling vervolgens 

afuandeld. De centrale inkoopafdeling heeft de contracten afgesloten met de leveranciers. 

Voorwaarde hiervoor is een zeer intensieve samenwerking tussen de verschillende 

instellingen en een verregaande standaardisatie van producten binnen en tussen de 

instellingen. 

( 1.2) Instellingen bestellen via een gecentraliseerd opgezet informatiesysteem, dat bestellingen 

van de verschillende instellingen bundelt en doorzendt. Bij deze opzet is samenwerking in 

principe niet nodig, het rendement (door grotere bestelomvang) stijgt uiteraard bij een 

toename van de eenstemmigheid voor wat betreft een leverancier. Wei worden door de 

verschillende instellingen de individuele contracten die ze hebben met overeenkomstige 

leveranciers samengevoegd. Door deze mantelcontracten kunnen kortingen verkregen 

worden daar de leverancier een groter afzetvolume wordt gegarandeerd. 

Bestelmogelijkheid (2) 

Mogelijkheid (2) geeft eigenlijk de huidige situatie van bestellen weer. De instellingen bestellen 

ieder individueel en rechtstreeks bij de leverancier. Ook hier zijn weer meerdere opzetten 

mogelijk. 

(2.1) Instellingen bestellen ieder strikt individueel rechtstreeks bij de leverancier. 

(2.2) Instellingen bestellen rechtstreeks bij de leverancier maar maken wel gebruik van 

mantelcontracten (contracten die met meerdere instellingen tegelijk met de leverancier 

afgesproken worden, korting door garantie hoger afzetvolume van de leverancier). 
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Uiteraard zal geen van beide situaties strikt genomen kunnen worden. In de praktijk bestaan er 

altijd mengvormen van optie een en twee. 

Bestelvormen 

Er zijn drie type bestelvormen te onderscheiden, te weten: 

• normale bestellingen; 

• tussentijdse bestellingen en 

• spoedbestellingen. 

De normale bestellingen (inclusief de niet-reguliere bestellingen) doorlopen de normale 

bestelcyclus, dat wit zeggen ze worden ingediend op het daarvoor bestemde moment en de 

artikelen worden op het vastgestelde moment uitgeleverd. De andere twee bestelvormen gaan 

buiten de normale bestelcyclus om. Er wordt echter naar gestreefd om het gebruik van deze 

bestelvormen te minimaliseren, omdat de kosten voor athandeling onevenredig hoog zijn. 

Het verminderen van dit aantal bestellingen is te realiseren door organisatorische maatregelen en 

automatiseringsmaatregelen. Onder het eerste type maatregel valt onder andere een stringente 

naleving van het voorraadbeheer. Onder automatiseringsmaatregelen vallen een verdere 

automatisering van het voorraadbeheer op de afdelingen en een koppeling met de aanwezige 

voorraad. Het automatiseringssysteem moet precies weten welke artikelen in welke hoeveelheid 

op een afdeling liggen. Op deze manier is het mogelijk om, indien zich een tussentijdse- of 

spoedbestelling voordoet, in de voorraad van andere afdelingen van eenzelfde locatie of zelfs van 

andere locaties te kijken of het benodigde artikel daar wel voorradig is. In het navolgende worden 

de drie type bestelvormen nader besproken. 

Normale bestellingen 

Dit zijn de bestellingen die door de afdelingen gegenereerd worden. Op elke afdeling staat een 

scan-module kast waarin de artikelen die door de betreffende afdelingen gebruikt worden in zijn 

opgeslagen. Op het moment dat geconstateerd wordt dat voor een bepaald artikel de voorraad in 

de kast onder een bepaald niveau is gezakt, wordt er een bestelling geplaatst. Voor niet-reguliere 

artikelen geldt dater een bestelling wordt geplaatst op het moment dater een behoefte ontstaat. 

De bestellingen die op deze wijze gegenereerd worden, gaan naar het DC alwaar ze verder 

verwerkt worden. Binnen de gestelde leveringstermijn ontvangen de instellingen de bestelde 

artikelen. Deze bestelling doorloopt daarmee de normale bestelcyclus. 
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Tussentijdse bestellingen 

Dit zijn bestellingen die geplaatst worden omdat een afdeling voor het normale bestelmoment 

behoeLe krijgt aan een bepaald artikel. Dit kan zijn omdat ze vergeten zijn het artikel in de 

normale bestelcyclus mee te nemen of omdat er door een onvoorziene situatie (patient met een 

bepaalde type behandeling) een veranderde behoefte is ontstaan. Deze bestelling doorloopt de 

normale bestelcyclus niet maar zal worden nageleverd aan de afdeling. Er wordt naar gestreefd dit 

type bestelling te minimaliseren. Door een goede automatisering wordt het vergeten te bestellen 

van een bepaald artikel uitgesloten. Het ontstaan van een behoefte door onvoorziene 

omstandigheden is niet uit te sluiten, het betreft echter een klein aantal gevallen. 

Spoed bestellingen 

Deze bestellingen komen zeer zelden voor en worden veroorzaakt door een plotseling ontstane 

behoefte die direct ingevuld moet worden . Net als in de huidige situatie worden deze bestellingen 

direct door gestuurd naar de leverancier indien het benodigde artikel niet in het DC aanwezig is. 

Is het wel in het DC aanwezig dan wordt het vanuit het DC per koerier naar de instelling 

vervoerd. Ook deze bestelling doorloopt niet de normale bestelcyclus. Het onderscheid tussen een 

spoedbestelling en een tussentijdse bestelling is niet altijd oor de hand liggend. In feite is een 

tussentijdse bestelling een spoedbestelling maar met minder haast. Een spoedbestelling wordt 

direct geleverd, voor een tussentijdse bestelling wordt eerst gekeken of er op korte termijn een 

wagen van het DC in de buurt van de instelling komt (bijvoorbeeld tijdens de uitlevering aan een 

andere instelling). 

Bijlagen Afstudeerproject: "Zorgdistributieconcept voor de toekomst" 78 



Bijlagen 

BIJLAGEN 
SECTIE III 

'Adviesvorming' 

ondeip:oeks
beschl:ijving 

co'flsr 

aanbJv~¥ngen 

Afstudeerproject: "Zorgdistributieconcept voor de toekomst" 79 



Bijlage 19: Huidige situatie > verbeterd systeem 

De overgang van de huidige situatie naar het verbeterde systeem zal niet direct en zonder 

verstoringen plaatsvinden. Voordat een logistiek concept optimaal functioneert in het verbeterde 

systeem moet een aanloopfase worden doorlopen. Deze paragraaf beschrijft de overgang van de 

huidige situatie naar het verbeterde systeem. De overgangsperiode dient ter afstemming van het 

concept op de inteme logistiek en andere omgevingsvariabelen. Om onvoorziene factoren en ruis 

op te vangen, wordt in deze periode nog een buffervoorraad in het centrale magazijn van de 

diverse instellingen aangehouden. 

Het verbeterde systeem wijkt op een aantal punten af van de huidige situatie. Met name de 

introductie van het DC en de overkoepelende standaardisatie zijn twee belangrijke veranderingen 

ten opzichte van de huidige situatie. Het zijn tegelijkertijd veranderingen die kunnen leiden tot 

allerlei verstorende effecten in de overgangsfase. In het vervolg van deze bijlage wordt 

beschreven op welke wijze geanticipeerd wordt op de verstorende factoren. 

Allereerst biedt de overgangsperiode de gelegenheid aan de gebruikers, de inkopers en de 

directies om overeenstemming te bereiken over het vaste, gestandaardiseerde assortiment. Op het 

moment dat dit assortiment vastgesteld is, kunnen de inkopers raamcontracten af gaan sluiten met 

een beperkt aantal geselecteerde leveranciers. Vanwege de standaardisatie is het mogelijk tot 

pakketvorming te komen hetgeen de onderhandelingspositie verstevigt. De contracten die in de 

huidige situatie bestaan tussen de leveranciers en de individuele instellingen moeten worden 

beeindigd of worden omgezet dan wel opgenomen in een van de afgesloten raamcontracten. 

Verder zijn de verbruiksprognoses bij het opstarten van het concept niet van een accuraat niveau 

omdat ze (outer gebaseerd zijn op historische gegevens. De prognoses zijn uiteindelijk zeer 

belangrijk voor het optimaal kunnen plannen van het vraag- en voorraadverloop. Na verloop van 

tijd, wanneer de afstemming van het concept op de praktijksituatie plaats heeft gevonden en de 

historische data relevanter zijn, worden de prognoses accurater. 

In het scenario wordt ervan uitgegaan dat de instellingen eenmaal per week op afdelingsniveau 

bevoorraad worden . In het begin is het mogelijk dat door allerlei factoren de bestellingen niet 

goed door komen waardoor tekorten kunnen ontstaan. Deze worden opgevangen door de 

buffervoorraden. Ook het opslaan van de weekvoorraden op de afdelingen kan in deze periode een 

probleem zijn. Niet op elke afdeling is hier reeds een opslag mogelijkheid voor aanwezig. 

Gedurende de aanloopfase kan ook hiervoor naar een oplossing worden gezocht. 

Na verloop van tijd worden de bestellingen van de afdelingen beter afgestemd op de werkelijke 

behoeften en kunnen de veiligheidsvoorraden per afdeling worden gereduceerd. Door de 
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optimalisering van het concept worden de buffervoorraden in het centrale magazijn overbodig. 

Hiermee wordt de aanloopperiode afgesloten en kan gesproken worden over een goed 

functionerend systeem. 
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Bijlage 20: Keuze besturingsfilosofie MRP/DRP 

In dit project wordt voor de besturing van de goederenstroom tussen de leverancier en 

zorginstellingen gebruik gemaakt van een combinatie van de standaard logistieke filosofieen 

MRP en DRP besturing. 

Voor de te maken keuze van het toe te passen besturingsconcept is gebruik gemaakt van de 

SYMLAD®-methodiek (Hfdst. 5, Van Ballegooie en De Jong, 1990). In deze methodiek wordt als 

' eerste ingang' op basis van de vastgestelde produkt- en proceskarakteristiek een 

besturingsfilosofie gekozen als eerste voorkeur. De in dit project vastgestelde 

produktkarakteristiek van de 'te versturen pakketten ' betreft 'enkelvoudig samengesteld1
. Het 

proces van samenstellen (picking om tot een te versturen pakket te komen) is te karakteriseren als 

middellanglopend. Zoals de methodiek aangeeft wijzen deze karakteristieken in de richting van 

een materiaalgerichte besturing. 

De ' tweede ingang' betreft de vorm van de basisstructuur. Deze is in het begin van het project 

vastgesteld als zijnde een permanent netwerk. Dit houdt in dat het proces van picken een min of 

meer vaste routing heeft door het DC. Beide ingangen tezamen wijzen op een MRP/DRP-achtige 

besturing als meest optimaal. MRP staat voor Material Requirement Planning (MRP I) en 

Material Resources Planning (MRP II), respectievelijk de planning van materialen en de planning 

van materialen in combinatie met capaciteiten (uren). DRP staat voor Distribution Requirement 

Planning en betrnft de planning van de behoefte aan transport/distributie. 

MRP bestuurt de artikelen die in het DC liggen en verzorgt op basis van de geplaatste bestellingen 

(zgn. structuurbestand) de besturing van het pick-, sorteer- en verpakkingsproces. Centraal in 

MRP II staat het Master Production Schedule (MPS). Dit is als het ware een hoofdplan waarin 

aangegeven staat op welk moment bepaalde pakketten (MPS items) moeten worden samengesteld 

tot uiteindelijk een pallet in het DC. Een ' verpakte pallet met kratten die de bestellingen van de 

afdelingen bevat' is gekozen als MPS-item. Daarnaast dient een verpakte pallet eveneens als stock 

keeping unit (input) voor de DRP besturing. 

Voor elk artikel dat in het DC ligt is een MRP schema opgesteld. Al deze artikelen warden 

gebruikt voor het samenstellen van de pallets (en dus de kratten) hetgeen volgt uit de behoefte van 

het MPS-item. Op deze wijze wordt het MRP schema van elk artikel gevoed door de 

(geprognotiseerde) behoefte aan MPS-items en is op basis hiervan een planning in de tijd te 

1 Alie cursief geplaatste begrippen betreffen aanduidingen die binnen de SYMLAD® methodiek gebruikt worden. Voor de 

gedetailleerde beschrijving van het keuzeproces van het besturingsconcept wordt verwezen naar het SYMLAD boek. 
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maken. Er wordt dus eigenlijk geprognotiseerd op basis van (de historie van) bestellingen, op 

artikelniveau en dat wordt overgeslagen naar aantal benodigde kratten en dus pallets. 

Het MPS-item dient eveneens als input vo )r de DRP besturing. In DRP moet een stock keeping 

unit (SKU) warden ge"identificeerd. Dit is een bepaald artikel dat getransporteerd moet warden 

met daaraan gekoppeld een lokatie/magazijn. De verpakte pallet ( of eigenlijk een verzameling 

kratten) wordt als SKU genomen daar dit de transporteenheid is. Het aantal te transporteren 

pallets vanuit het DC naar de zorginstellingen is betrekkelijk constant in de tijd waardoor er een 

betrouwbare planning te maken is (dit is gebleken uit de interviews die gehouden zijn bij de 

instellingen. Wellicht dat voor slechts vier deelnemers DRP een zware besturingsmethode is, 

echter wanneer er meer afleveradressen bijkomen bewijst DRP zijn nut. 

MRP DRP 
I 10s artikel 
~~~ 

I pallet met bestemming I 
los artikel - ---~11-E:'=--- -----. I pallet met bestemming I 
los artikel 

los artikel I pallet met bestemming I 
los artikel 

Figuur 0.1 : MRP-DRP stromen 

In de figuur is aangegeven dat MRP een convergerende goederenstroom bestuurt zoals het 

samenstellen van de pallets. DRP bestuurt een divergerende goederenstroom, namelijk de 

behoefte op eindbestemmingen (de zorginstellingen), vertaald naar verzendingen uit het DC. De 

informatiestroom van DRP is daarentegen convergerend van aard. 
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Bijlage 21: Transport in routes 

Bij het route rijden kan gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld drie vrachtwagens die elk 1 O 

pallets kunnen vervoeren of van een vrachtwagen die 26 pallets kan vervoeren. Indien van de 

kleine vrachtwagens gebruik gemaakt wordt, worden er op een <lag drie routes gereden, te weten: 

1. St. Lucas ziekenhuis in Winschoten en de GGz locatie in Winschoten; 

2. Delfzicht ziekenhuis in Delfzijl en de GGz locatie in Delfzijl ; 

3. Streekziekenhuis Hardenberg, dagziekenhuis Coevorden, GGz Dennenoord en de KKP/ Ambu-

poli/RIAGG in Groningen. 

Met de grote vrachtwagen worden deze drie routes in een gereden (voor cijfermatige 

onderbouwing zie bijlage *). De losse ritten worden verspreid over een vijftal dagen en er wordt 

gebruik gemaakt van een vrachtwagen die tien pallets kan vervoeren. De volgende ritten worden 

gereden: 

1. St. Lucas ziekenhuis in Winschoten en de GGz locatie in Winschoten; 

2. Delfzicht ziekenhuis in Delfzijl en de GGz locatie in Delfzijl ; 

3. Streekziekenhuis Harden berg en het dagziekenhuis in Coevorden; 

4. GGz Dennenoord; 

5. KKP/Ambu-poli/RIAGG in Groningen. 

Bijlagen Afstudeerproject: "Zorgdistributieconcept voor de toekomst" 84 



Bijlage 22: Automatisering 

Bij de totstandkoming van deze bijlage is onder andere gebruik gemaakt van een aantaf artikelen 

en boekwerken die zijn opgenomen in de literatuurlijst van de hoofdtekst onder de nummers 8, 13 

en 26. 

Deze bijlage behandelt het automatiseringsvraagstuk zoals dat naar voren komt in het onderhavige 

project. Allereerst valt er een onderscheid te maken naar twee automatiseringsonderdelen, te 

weten de automatisering van de interne logistiek en de automatisering van de externe logistiek. 

Eigenlijk is er nog een derde onderdeel, het dee! dat de communicatie verzorgt tussen de twee 

system en. 

Communicatie 

automatisering intern I I automati sering extern 

Figuur 0.2: automatiseringsonderdelen 

In dit stuk wordt met name aandacht besteed aan het communicatie onderdeel van de 

automatisering. 

Automatisering intern 

Als gekeken wordt naar de interne automatisering dan zal het de eerste paar jaar (misschien wel 

nooit) onmogelijk zijn om alle zorginstellingen over te halen om gebruik te gaan maken van 

eenzelfde automatiseringssysteem. Nu is dit ook niet noodzakelijk, met interfaces is 

communicatie veelal mogelijk. Wat echter wel van groot belang is voor het totale 

automatiseringssysteem, is de hardware-matige opstelling van het interne systeem. Omdat het de 

laatste jaren steeds gemakkelijker wordt meerdere programma' s te draaien op een systeem is het 

van belang dat zowel de interne als het externe systeem aangestuurd kunnen worden met dezelfde 

hardware. Dit is een absolute voorwaarde, dubbele investeringen zouden immers dergelijke 

projecten onmogelijk maken. 

Automatisering extern 

Als gekeken wordt naar de automatisering van de externe logistieke dan dient daar een 

configuratie uit naar voren te komen. De automatisering van dit dee! van de keten dient zorg te 

dragen voor een veelheid aan zaken . Zo moet het systeem bestellingen afhandelen, het DC 

(inclusief de distributie) aansturen, facturen verwerken, contracten bijhouden (contract

/leveranciersmanagement) en daarnaast uiteraard de verschillende instellingen voorzien van 

allerhande informatie. Dit systeem zal dan ook vrij geavanceerd dienen te zijn en relatief hoge 
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kosten met zich meebrengen. Omdat het op dit moment echter nog niet mogelijk is een goede 

inschatting te maken van de benodigde verwerkingscapaciteit en precieze eigenschappen is het 

ondoenlijk reeds op dit moment een aanbeveling te doen met betrekking tot een te kiezen systeem. 

Het enige dat op dit moment gezegd kan worden over het systeem is dat het op een DRP/MRP

achtige methodologie moet zijn gebaseerd . Een exacte invulling van de te kiezen software vormt 

een aparte studie, waarin alle eisen die de instellingen aan het systeem stellen gei'dentificeerd 

moeten worden . 

Het communicatie onderdeel van het automatiseringssysteem vormt een belangrijke schakel in het 

geheel. In principe kan er doorgaans vanuit gegaan worden dat bij de aanschaf van een groot 

automatiseringssysteem ook aandacht wordt besteed aan de vereiste communicatie met andere 

aanwezige systemen. Omdat wij dit punt van communicatie toch erg belangrijk vinden en het 

tevens een aantal aardige mogelijkheden biedt willen wij er hier wat dieper op in gaan. 

Communicatie 

Omdat er een onderscheid te maken is naar locale en inter-locale communicatie wordt deze 

paragraaf opgedeeld in twee deelparagrafen. 

Communicatie op locaal niveau 

Als gesproken wordt over communicatie tussen verschillende computers dan bestaan daar een 

aantal mogelijkheden voor. Op locaal niveau vindt de communicatie vaak plaats middels 

netwerken. De netwerken bestaan veelal uit reguliere PC ' s die middels een netwerkaansluiting 

met elkaar of met een centrale computer (server) kunnen communiceren. Netwerken bestaan er in 

vele soorten. Afhankelijk van de benodigde eigenschappen van het inteme netwerk dient een 

keuze gemaakt te worden voor een bepaald systeem. In principe staan de instellingen vrij om te 

kiezen voor een bepaald systeem. 

Op dit moment wordt steeds vaker gebruik gemaakt van zogenaamde Intranet-netwerken. Locale 

netwerken die opgezet zij met behulp an de uitgangspunten en de gestandaardiseerde onderdelen 

afkomstig van het Internet (inter-locaal). Groot voordeel van dergelijke Intranetten is het feit dat 

gebruik gemaakt kan worden van gestandaardiseerde hardwarekoppelingen en van reeds zeer ver 

ontwikkelde software. Het grootste voordeel is wellicht het feit dat de aansluiting op het Internet 

op deze manier erg soepel gemaakt kan worden (zelfde technologie, zelfde standaardisatie) en dat 

heeft weer voordelen voor de inter-locale communicatie. 
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Communicatie op inter-locaal niveau 

Voor de communicatie op inter-locaal niveau (communicatie tussen meerdere locaties die 

geografisch verspreid liggen) kan gebrµik worden gemaakt van meerder! mogelijkheden. Juist 

deze mogelijkheden zijn interessant voor het onderhavige project. Het bestellen van producten 6ij 

het DC is immers een vorm van inter-locale communicatie. Deze paragraaf schetst in het kort de 

mogelijkheden op <lit gebied. Afgesloten wordt met het geven van korte aanbeveling. 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende systemen die gehanteerd kunnen 

worden. Per punt wordt vervolgens een toelichting gegeven. 

1 . inbelsysteem 
2 . netwerk met vaste lijnen 
3. VPN (Virtual Private Networking, koppeling van netwerken via het Internet) 
4. email communicatie (via Internet) 
5. communicatie via webpagina (Internet) 

Tabet 0.1: Communicatiemogelijkheden inter-locaal 

1. lnbelsysteem 

Met dit systeem is het mogelijk om via een telefoonverbinding in te loggen (verbinding maken 

met) op een ander computersysteem. Op het moment <lat de verbinding is gelegd kan er 

datacommunicatie plaats vinden. De data kan in principe elk formaat hebben, zolang er maar een 

afstemming plaats heeft gevonden tussen de zendende en de ontvangende partij. Voor 

volautomatische verwerking van verzonden gegevens bij de ontvangende partij is dit een vereiste. 

Een inbelsysteem is een relatief goedkope manier van datacommunicatie en kan met betrekkelijk 

eenvoudige hardware (een PC voorzien van inbelkaart voldoet reeds) plaats vinden . Ook de 

telefoonkosten blijven beperkt doordat er alleen verbinding is als er ook daadwerkelijk data 

verzonden wordt. Bij grotere geografische afstanden tussen de zendende en de ontvangende 

partijen en bij een grote hoeveeiheid (individuele) bestellingen wordt <lit systeem kostbaar. 

2. Netwerk met vaste lijnen 

Als er gebruik wordt gemaakt van een netwerk met vaste lijnen dan vait in feite het onderscheid 

tussen en locaai en een inter-locaal netwerk weg. Het netwerk op de andere locatie vormt dan 

immers een onderdeel van het totale netwerk. Dit stelt echter wel een aantal eisen aan de in het 

netwerk opgenomen systemen. De netwerkstructuur op zich is variabel. 

Nadeel van <lit systeem is de relatief hoge kosten van de vaste communicatielijnen (telefoon). 

Zeker als gesproken wordt over 24-uurs vaste lijnen wordt het geheel een kostbare 

aangelegenheid. Dit soort systemen worden rendabel bij zeer intensieve, veiligheidsgevoelige 

datacommunicatie. 
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3. VPN (Virtual Private Networking) 

Virtual Private Networking maakt het mogelijk om complete netwerken aan elkaar te koppelen 

met behulp van het internet. Di1 biedt voornamelijk grote voordelen als de netwerken geografisch 

gezien ver uit elkaar liggen. Daarnaast is een groot voordeel van <lit soort verbindingen <lat de 

beveiliging van de datacommunicatie erg goed is. Het gebruik van Internet als medium voor de 

koppeling heeft met name voordelen op kosten die te maken hebben met de telecommunicatie. Er 

wordt immers verbinding gelegd middels een locale provider die bereikt wordt met telefoonlijnen 

tegen locale tarieven. 

De netwerken kunnen in principe van willekeurige aard zijn zolang er maar onderlinge afspraken 

zijn gemaakt over het te verzenden formaat in verband met de automatische verwerking van de 

gegevens. Met automatische conversieprogrammatuur kan overigens veel opgelost worden. 

4. email-communicatie 

In principe is deze manier van communiceren enigszins te vergelijken met de inbel-methode. 

Verschil is <lat di':: emailberichten verzonden worden via het Internet. Opnieuw geldt hier het 

voordeel dat bij grote geografische afstanden tussen zendende en ontvangende partij 

communicatie via het Internet kostenvoordelen biedt (i.v.m. bellen tegen locale tarieven). Net als 

bij het inbelsysteem wordt bij het verzenden van email alleen betaald voor het daadwerkelijk 

verzenden van de data. Het samenstellen van de boodschap (bijvoorbeeld het invullen van een 

standaard bestelformulier in Word- of Excel-formaat) geschiedt off-line (geen verbinding) en kost 

dus geen geld (voor de communicatie). 

Op <lit moment lijkt het gebruik van email een aardige optie, het is eenvoudig, snel en relatief 

goedkoop (in principe kan elke computer met modem een email versturen). Nadeel is de 

gebrekkige beveiliging. Alhoewel daar de laatste tijd sterke verbeteringen in worden gemaakt. 

5. communicatie middels webpagina 's 

De vijfde en laatste mogelijkheid stelt het communiceren via het grafische gedeelte (het World

Wide-Web -gedeelte) van het Internet aan de orde. Als gekeken wordt naar de situatie zoals deze 

in <lit project naar voren komt dan zou het DC een eigen website kunnen gaan voeren. De website 

biedt de participerende instellingen de mogelijkheid om via een Internetaansluiting en een 

simpele webbrowser bestelformulieren (op het scherm) in te vullen die direct en volautomatisch 

verwerkt kunnen worden in het DC. 

De website kan redelijk goed beveiligd worden (wordt steeds beter) en biedt de mogelijkheid <lat 

er meerdere instellingen tegelijk hun bestellingen invoeren. Voordelen zijn de continue ' up-to

date' -heid van de bestelformulieren en de snelheid. Nadelen zijn de on-line bewerkingstijd die 
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relatief hoog is (het formulier wordt ingevuld terwijl er een verbinding is) en dat leidt tot relatief 

hoge telefoonkosten (wel tegen locaal tarief). 

In de V.S. wordt een dergelijk bestels: ·steem gehanteerd door een onderdeel van de U.S. Army. 

Via toegangs- en autorisatiecodes is het voor legerbasissen door heel de VS mogelijk om kleding 

en aanverwante zaken te bestellen middels een website waarin een complete catalogus is 

opgenomen. De autorisatiecodes bepalen tot welk gedeelte van het assortiment de gebruiker 

toegang heeft. 

Additionele opmerkingen 

Als bovenstaande systemen bekeken worden in het licht van het onderhavige project dan dienen 

een aantal punten aangestipt te worden. Allereerst is er het punt van het aantal instellingen dat 

participeert in de uiteindelijke situatie, daarnaast speelt de bestelmanier een belangrijke rol. Deze 

twee factoren zijn van grote invloed op de benodigde capaciteit van het communicatiesysteem. 

Als bijvoorbeeld besloten wordt om op afdelingsnivo rechtstreeks (kan ook via een netwerk) bij 

het DC te bestellen en er participeren 20 instellingen. Dan is duidelijk dat het systeem van een 

totaal andere orde zal moeten zijn als in het geval dater vier instellingen participeren die alle vier 

op instellingsnivo bestellen. 

Ten tweede is er het punt van de technische ontwikkelingen in de tijd. Op dit moment is 

datacommunicatie nog vrij prijzig. Dit is met name te wijten aan relatief hoge telefoonkosten die 

in Nederland van kracht zijn. Door toenemende concurrentie op de telecommunicatiemarkt is 

echter reeds op korte termijn een daling van de telefoonkosten te verwachten. Daarnaast zijn er 

een aantal andere ontwikkelingen op datacommunicatiegebied op komst. Kabelmaatschappijen 

(TV) experimenteren reeds met het doorgeven van data over hun netwerken. Ook de grote 

energiemaatschappijen bekijken de mogelijkheid om via het electriciteitsnetwerk 

datacommunicatie plaats te laten vinden. 

Al deze ontwikkelingen leiden er waarschijnlijk op korte termijn toe dat on-line verbindingen met 

bijvoorbeeld het Internet veel voordeliger tot stand kunnen worden gebracht. Op dit moment 

worden er reeds proeven gedaan in Nederland met hele wijken die een 24-uurs aansluiting hebben 

op het Internet. Volgens deskundigen (drs. A. van den Ham, Deloitte&Touche) zullen dit soort 

verbindingen op een termijn van vijf jaar al realiteit zijn. 

Bovenstaande punten maken dee! uit van de factoren die de beslissing over welk systeem 

uiteindelijk gekozen moet gaan worden bei"nvloeden. 
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De lijst in de onderstaande tabel tracht een aantal van deze factoren in beeld te brengen. 

Be"invloedende factol'en 

Capaciteit 

• Aantal participerende instellingen 

• Bestelnivo (afdeling, instelling) 

• Aantal orderregels per bestelling 

lnterne factoren 

• Automatiserings~1raad instellingen 

• Wijze van doorgeven bestellingen (uitlezen barcode pen, handmatig bestellingen 
aangeven) 

• Gebruikte systernen bij de instellingen (grondslagen netwerken) 

Externe factoren 

• Ontwikkelingen op datacommunicatiegebied (telefoonkosten, abonnementskosten 
provider) 

• Prijzen hardware 

Tabel 0.2: Factoren van invloed op keuze informatiesysteem 

Voorzet systeem 

Deze afsluitende paragraaf geeft een voorzet voor een systeem <lat eventueel toegepast zou 

kunnen warden bij de practische uitvoering van de in <lit verslag beschreven concepten. Y ooraf 

geven wij reeds aan <lat <lit slechts een voorzet is, een nadere studie zal uit moeten wijzen wat de 

uiteindelijke uitvoering van het systeem moet warden. 

Als gekeken wordt naar de huidige situatie en in de huidige tijd dan zou bij een beperkt aantal 

participanten gekozen kunnen warden voor een inbelsysteem. Dit is relatief goedkoop, eenvoudig 

en veilig. Doordat de verschillende locaties eigenlijk allemaal relatief dicht bij het DC liggen 

zullen de telefoonkosten niet erg hoog zijn. Nadeel van een dergelijk systeem is de beperkte 

uiteindelijke capaciteit en de gedeeltelijke hardwarematige incompatibiliteit die alleen middels 

softwarematige conversies opgelost kan warden. Dit hoeft overigens geen probleem te vormen. 

Als daarentegen gekeken wordt naar een situatie zoals die wellicht over een vijftal jaren van 

kracht is dan komt een ander systeem naar voren. Als er vanuit gegaan wordt dat het over een 

vijftal jaren mogelijk is om 24-uur per dag een Internet aansluiting te hebben dan lijkt dat een 

goede optie. Het gebruik van Internet als medium voor de datacommunicatie is een goedkope en 

universele mogel ijkheid (hoge mate van standaardisatie). Allereerst is de aansluiting met locale 

netwerken erg goed (zeker als er gebruik wordt gemaakt van Intranet-technologieen). De 

benodigde hardware is niet al te prijzig en oak de software hoeft niet veel te kosten ( een 

Webbrowser is veelal gratis). 

Even in het midden wordt nag gelaten of er uiteindelijk gebruik gemaakt moet warden van een 

VPN (afhankelijk van de individuele systemen), van een Website (afhankelijk van de wijze van 

doorgeven van de bestellingen) of van email. Groot voordeel van de eerste twee methoden is de 

directe interactie tussen verzender en ontvanger, waardoor continu de laatste informatie 

voorhanden is. 
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Veel is afhankelijk van de systemen zoals die beschikbaar zijn bij de instellingen. In een ideale 

situatie beschikt een instelling over een op Intranet gebaseerd netwerk, met werkstations (PC's, 

wellicht NC's) op elke afdeling van de instelling. Een werkstation dient gebruikt te kunnen 
I 

warden voor zowel de geautomatiseerde taken van de afdeling zelf (tekstverwerkirig, spreadsheets 

e.d.), inteme communicatie en uiteraard voor de exteme communicatie (het bestellen). 

Besturingssystemen die gebruik maken van een Windows-omgeving maken dit soort gedeelde 

toepassingen zeer eenvoudig mogelijk. Een additioneel voordeel is dat door de compatibiliteit van 

software onder Windows zeer gemakkelijk gegevens tussen bijvoorbeeld het logistieke 

programma en een tekstverwerkings- of spreadsheetprogramma uitgewisseld kunnen warden. Dit 

biedt veel mogelijkheden voor het eenvoudig verkrijgen van bijvoorbeeld verbruiksinfo. 

De mogelijkheden van dergelijke systemen zijn vrijwel onbegrensd. Het is mogelijk om middels 

toegangscodes de mate van toegang tot het bestelsysteem te regelen. Hierdoor moet het mogelijk 

warden om de afdelingen individueel te laten bestellen en de beschikking te laten hebben over 

gegevens met betrekking tot hun verbruik in de tijd. Op management niveau kunnen echter ook 

meer op overzicht gebaseerde gegevens opgevraagd warden. 

Met deze beschrijving van de mogelijkheden en de meest ideale situatie voor wat betreft de 

automatisering wordt dit hoofdstuk afgesloten. 
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Bijlage 23: Verklarende woordenlijst automatisering 

Ter verduidelijking van het hoofdstuk met betrekking tot de automatisering volgt hieronder een 

korte toelichting op de gebruikte begrippen. 

Internet 

[ntranet 

NC 

PC 

Bijlagen 

Wereldwijd computernetwerk dat het mogelijk maakt om via een lokaal 

gestationeerde computer toegang te verkrijgen tot informatie die opgeslagen ligt 

in computers aan de andere kant van de wereld. Het principe van Internet is 

gebaseerd op het leggen van een (telefoon-) verbinding tussen de eigen computer 

( of netwerk) en de server van de provider die in de nabije omgeving gelocaliseerd 

is. De server van de provider is vervolgens de toegangspoort tot het Internet en 

maakt het mogelijk om over de gehele wereld informatie te vergaren. 

De kosten die verbonden zijn aan het gebruik van Internet bestaan uit de 

telefoonkosten van de verbinding tussen de eigen computer en de server van de 

provider (tegen locaal tarief) en abonnementskosten voor het gebruik van de 

server van de provider. 

Intranet is een locaal (veelal intern) netwerk dat gebruik maakt van Internet 

technologie. Doordat Internet reeds jaren bestaat is er veel goede ( door en door 

geteste) software op de markt. Daarnaast zijn er in de laatste jaren hardware 

standaarden tot stand gekomen. En juist standaardisatie is erg belangrijk, het zorgt 

enerzijds voor een prijsverlaging en anderzijds verhoogt het de compatibiliteit van 

de systemen. Groot voordeel van de lntranetsystemen is het feit dat de koppeling 

met het Internet erg gemakkelijk te maken is. Met een simpele Webbrowser kan 

tegelijkertijd externe informatie opgehaald worden van het Internet en informatie 

op worden gevraagd uit het interne archief dat aangesloten is op het Intranet. 

NC staat voor Network Computer. Een recent fenomeen waarbij werkplekken 

niet meer voorzien worden van een stand-alone PC, maar van een soort van 

Terminal. Een computer met beperkte mogelijkheden, die al zijn capaciteit 

rechtstreeks van de server betrekt. Op deze manier is het mogelijk iedere 

werkplek in een keer te voorzien van alle benodigde programmatuur zonder dat 

alle stand-alone PC's opnieuw geinstalleerd hoeven te worden. Dit heeft een grote 

besparing op de onderhouds/installatiekosten tot gevolg. Zoals al aangeven, de 

NC is een relatief nieuwe ontwikkeling en is alleen mogelijk met nieuwe en 

krachtige servers. 

De PC (Personal Computer) heeft de laatste jaren in veel bedrijven de ouderwetse 

terminals doen verdwijnen. De PC kan in principe stand-alone werken en hoeft 

niet op een netwerk aangesloten te zijn om te kunnen functioneren. Probleem met 
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Provider 

Server 

het gebruik van PC's is het feit dat elke individuele werkplek om onderhoud 

vraagt. Programma's moeten ge"installeerd worden (op elke werkplek), problemen 

van technische aard moeten opgelost worden etc. E'!n PC-netwerk heeft dan ook 

relatief hoge onderhoudskosten en veroudert snel, doordat producenten keer op 

keer snellere processoren uitbrengen worden. 

Bedrijf met de beschikking over toegangen tot het Internet. Via het inloggen 

(inbellen) op de server van de provider is toegang tot het net mogelijk. De 

provider vraagt uiteraard e;m vergoeding voor haar dienstverlening 

(abonnementsgeld). Providers zijn geografisch verspreid door het land te vinden. 

De optimale provider is in principe degene die het dichtst bij de verzendende 

locatie gelegen is (i .v.m. telefoonkosten). 

Computer met een zeer grate capaciteit en snelheid, waardoor het mogelijk is om 

meerdere computers (PC's) tegelijkertijd te voorzien van informatie. In het geval 

van een server bij een provider wordt de server gebruikt om de informatie die van 

het Internet komt en de informatie die het Net opgaat in goede banen te leiden. 

Webbrowser Software die het een computer (veelal een PC) mogelijk maakt om de informatie 

Website 

Windows 

WWW 

Bijlagen 

die van het Internet wordt gehaald te lezen en grafisch weer te geven. De 

webbrowser wordt gebruikt om Websites te bekijken en eventueel te be"invloeden 

( tekst versturen bijv.) 

Grafische weergave van informatie (interactief) van een bepaalde persoon of 

instelling, opgeslagen in een computer die toegankelijk is voor andere computers 

via het Internet. 

Besturingssysteem voor computers (o.a. PC ' s) waarbij via een grafische 

gebruikersinterface de computer aangestuurd kan worden. Het multi-tasking 

(tegelijkertijd met meerdere programma's werken) is een van de grate voordelen 

van het Windows-systeem. 

Het World Wide Web is de verzameling van Websites die op het Internet aanwezig 

zijn. Eigen is het WWW dus de grafische ' kant' van het Internet. WWW-pagina' s 

(van Websites) kunnen worden bekeken met een Webbrowser). 
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Bijlage 24: Kostenoverzichten 

f Kostenoverzicht: Standaard-s ysteeminstelling 

magazijnruimte 

lnkoopafdeling instelling 
inkooppersoneel 

Extern 'inten t" transport 
Exteme inteme transportkosten 

Economische Administratieve [);enst 
personeelskosten 

Voorraadkosten bij de zorginstelfing 
Reguliere voorraadkosten 

Transportkosten in productprijs 
Transportkosten leverancier op basis km's 

Transportkosten afhalen 
Transportkosten afhalen producten bij leveranciers 

DC•kosten 
personeelskosten 
ruimtehuur kosten 
voorraadkosten 

Centrale administratieve afhandeling 
inkooppersooeel 
automatiseringskosten (hard/software) 
factuurafhandeling 

T ransportkosten aflevering 
Transportkosten afleveren producten bij instellingen 

Totalen 

Transportkosten totalen 

I 

osten afhalen 
kosten afhalen producten bij leveranciers 

rtkosten af1evering 
kosten afleveren producten bij instellingen 

967.200 
80.800 

1210.560 fl 

21 .632 

432.640 fl 

33.168 fl 

2.422.400 fl 

~a: 

374.400 
8.080 

565.760 fl 

66.560 fl 

7.241 fl 

582.400 fl 

527. 897 
15.223 
20.430 

124.800 

3.141.485 

374.400 fl 
8.080 fl 

565.760 fl 

66.560 fl 

7.241 fl 

1.164.800 fl 

527.897 
15.223 
20.430 

41 .600 

3.640.685 

374.400 
8.080 

565.760 fl 

66.560 fl 

7.241 fl 

582.400 fl 

527.897 
15.223 
20.430 

83.200 

3.099.885 

374.400 
8.080 

565.760 fl 

66.560 fl 

7.241 fl 

1.164.800 

fl 

527.897 
15.223 
20.430 

33.280 

3.632.365 
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374.400 
8.080 

565.760 fl 

66.560 fl 

7.241 fl 

257.920 fl 

527.897 
15.223 
20.430 

83.200 

2.775.405 

374.400 
8.080 

565.760 

66.560 

7.241 

324.480 

527.897 
15.223 
20.430 

33.280 

2.792.045 
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Kostenoverzicht: Systeeminstelling Ia 

magazijnpersoneel 967.200 374.400 fl 374.400 fl 374.400 fl 374.400 374.400 374.400 
magazijnruimte 80.800 8.080 fl 8.080 fl 8.080 fl 8.080 8.080 8.080 

lnkoopafdeling instelling 
inkooppersoneel fl 1.210.560 fl 565.760 fl 565.760 fl 565.760 fl 565.760 fl 565.760 fl 565.760 

Extern 'intern' transport 
Exteme inteme transportkosten fl 21 .632 

Economische Administratieve Dienst 
personeelskosten fl 432.640 fl 66.560 fl 66.560 fl 66.560 fl 66.560 fl 66.560 fl 66.560 

Voorraadkostenbij de zorginstelling 
Reguliere voorraadkosten 33.168 fl 7.241 fl 7.241 fl 7.241 fl 7.241 fl 7.241 fl 7.241 

Transportkosten in productprijs 
Transportkosten 1everancier op basis km's fl 2.422.400 fl 2.080.000 fl 4.160.000 fl 2.080.000 fl 4.160.000 

Transportkosten afhalen 
Transportkosten afhalen producten bij leveranciers 1.289.600 fl 1.622.400 

DC-kosten 
personeelskosten 777.866 777.866 777.866 777.866 777.866 777.866 
ruimtehuur kosten 15.223 15.223 15.223 fl 15.223 15.223 15.223 
voorraadkosten 20.430 20.430 fl 20.430 fl 20.430 20.430 20.430 

Centrale administratieve afhandeling 
inkooppersoneel 

2~-~"9~ automatiseringskosten (hard/software) 
factuurafhandet ing 124.800 fl 124.800 

Transportkosten aflevering 
Transportkosten afleveren producten bij instellingen 124.800 41 .600 fl 83.200 33.280 83.200 33.280 

Totalen 5.168.400 4.889.055 6.885.855 4.847.455 fl 6.877.535 4.057.055 4.339.935 

Transportkosten totalen 

Transportkosten leverancier op basis km's fl 2.422.400 fl 2.080.000 4.160.000 fl 2.080.000 4.160.000 
Transportkosten afhalen 
Transportkosten afhalen producten bij leveranciers fl 1.289.600 1.622.400 
Transportkosten aflevering 
Transportkosten afleveren producten bij instellingen 124.800 41 .600 83.200 33.280 83.200 33.280 

o aen 
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Kostenoverzicht: Systeeminstelling lb 

magazijnpersoneel 
magazijnruimte 

lnkoopafdefing instelling 
inkooppersoneel 

Extern 'intern' transport 
Exteme inteme transportkosten 

Economische Administratieve Dienst 
personeelskosten 

Voorraadkostenbij de zorginstelling 
Reguliere voorraadkosten 

T ransportkosten in productprijs 
Transportkosten leverancier op basis km's 

Trans,x,rtkosten afhalen 
Transportkosten afhalen producten bij leveranciers 

OC-kosten 
personeelskosten 
ruimtehuur kosten 
voorraadkosten 

Centrale administratieve afhandeling 
inkooppersoneel 
automatiseringskosten (hard/software) 
factuurafhandeling 

Transportkosten aflevedng 
Transportkosten afleveren product.en bij instellingen 

Totalen 

Transportkosten totalen 

Transportkosten leverancier op basis km's 
Transporlkosten afhalen 
Transportkosten afhalen producten bij leveranciers 
Transportkosten aflevering 
Transportkosten afleveren producten bij instellingen 

o aen 

967.200 fl 374.400 
80.800 fl 8.080 

1.210.560 565.760 

21 .632 --~ 
432.640 66.560 

33.168 7.241 

2.422.400 fl 134.400 -485.594 
65.965 
88.528 

124.800 

2.770.023 

374.400 374.400 374.400 374.400 
8.080 8.080 8.080 8.080 

565.760 565.760 565.760 565.760 - - - ',-~§"W 

66.560 66.560 66.560 66.560 

7.24 1 7.241 7.241 7.241 

268.800 134.400 

-~· 76 .800 

485.594 485.594 
65.965 65.965 
88,528 88.528 

124.800 

fl 41 .600 fl 83.200 33.280 83.200 

2.821.223 2.728.423 2.812.903 2.670.823 
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374.400 
8.080 

565.760 

- a 
66.560 

7.241 

lm\U!l!ll!l!i11!!: 

107.520 

485.594 
65.965 
88.528 

124.800 

33.280 

2.651 .623 
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Kostenoverzicht: Systeeminstelling Il 

magazijnpersoneei 
magazijnru1mte 

lnkoopafdeling instelfing 
inkooppersoneel 

Extem 'intem' transport 
Exteme inteme transportkosten 

Economische Administratieve Dienst 
personeelskosten 

Voorraadkostenbij de zorgmstelling 
Reguliere voorraadkosten 

Transportkosten in productprijs 
Transportkosten leverancier op basis km's 

Transportkosten afhalen 
Transportkosten afhalen producten bij leveranciers 

DC•kosten 
personeelskosten 
ruimtehuur kosten 
voorraadkosten 

Centrale administratieve afhandeling 
inkooppersoneel 
automatisenngskosten (hard/software) 
factuurafhandeling 

T ransportkosten affevenng 
Transportkosten afleveren producten bij instellingen 

Totaten 

Transportkosten totalen 

Transportkosten afhalen producten bij leveranciers 
Transportkosten aflevenng 
Transportkosten afleveren producten bij instellingen 

o aen 

fl 967.200 
fl 80.800 

fl 1.210.560 

fl 21 .632 

fl 432.640 

fl 33.168 

2.422.400 

Jfl~ffil----0-l,~; ___ ...;,~;< 

fl 324.480 
fl 8.080 

fl 565.760 

fl 66.560 

fl 1.448 

fl 584.200 

624.000 

5.198.696 

32 ,.480 fl 324.480 324.480 
8.080 fl 8.080 8.080 

fl 565.760 fl 565.760 fl 565.760 

fl 66.560 fl 66.560 fl 66.560 

fl 1.448 fl 1.448 fl 1.448 

fl 1.164.800 fl 584.200 fl 1.164.800 

filMm~:mr@'.\,: 

2.139.821 2.139.821 fl 2.139.821 
15.223 15.223 fl 15.223 
20.430 20.430 fl 20.430 

fl 208.000 208.000 124.800 

fl 5.363.296 4.782.696 5.280.096 
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fl 324.480 324.480 
fl 8.080 8.080 

fl 565.760 fl 565.760 

fl 66.560 In 66.560 

I 
fl 1.448 fl 1.448 

fl 257.920 324.480 

2.139.821 2.139.821 
15.223 15.223 
20.430 20.430 

208.000 124.800 

4.456.416 4.439.776 
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Kostenoverzicht: Systeeminstelling III 

magaz11nru1mte 

lnkoopafdeling inste/ling 
inkooppersoneel 

Extern 'intern' transport 
Exteme inteme transportkosten 

Economische Administratieve Dienst 
personeelskosten 

Voorraadkostenbij de zorginstelling 
Reguliere voorraadkosten 

Transportkosten in productprijs 
Transportkosten leverancier op basis km's 

Transportkosten afha/en 
Transportkosten afhalen producten bij leveranciers 

DC-kosten 
personeelskosten 
ruimtehuur kosten 
voorraadkosten 

Cenuale administratieve afhandeling 
inkooppersoneel 
automatiseringskosten (hard/software) 
factuurafhandeling 

Transportkosten aflevering 
Transportkosten atleveren producten bij instellingen 

Totalen 

Transportkosten totalen 

mp u pnJs 
Transportkosten leverancier op basis km's 
T ransportkosten afhalen 
Transportkosten afhaten producten bij leveranc1ers 
Transportkosten aflevering 
Transportkosten afleveren producten bij instellingen 

o aen 

967.200 
80.800 

1.210.560 fl 

21.632 

432.640 fl 

33.168 fl 

2.422.400 ti '--~ fl 
fl 
fl 

fl 

374.400 
8.080 

316.160 fl 

"'f ~ 

66.560 fl 

7. 241 fl 

216.320 ti 

530.396 
12.819 fl 
16.509 fl 

332.800 
723.895 

83.200 

124.800 

2.813.180 fl 

374.400 
8.080 

316.160 fl 

66.560 fl 

7.241 fl 

432.640 fl 

530.396 
12.819 
16.509 

332.800 
723.895 

83.200 

41 .600 

2.946.300 

374.400 
8.080 

316.160 fl -66.560 

7.241 

216.320 

530.396 
12.819 
16 .509 

332.800 
723.895 
83.200 

83.200 

2.771 .580 

fl 

ti 

fl 

fl 

374.400 
8.080 

316.160 fl 

66.560 

7.241 

432.640 

530.396 
12.819 
16.509 

332.800 
723.895 

83.200 

33.280 

2.937.980 

fl 

fl 

fl 
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374.400 
8.080 

316.160 fl 

66.560 fl 

7.241 fl 

158.080 ti 

530.396 
12.819 
16.509 

332.800 
723.895 
83.200 

83.200 

2.713.340 

374.400 
8.080 

316.160 

66.560 

7.241 

224.640 

530.396 
12.819 
16.509 

332.800 
723.895 
83.200 

33.280 

2.729.980 
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Kostenoverzicht: Verbeterde systeeminstelling 

967.200 374.400 374.400 374.400 374.400 fl 374 400 I fl 374.400 
magaz11nrurmte 80.800 8.080 8.080 8.080 8.080 8 080 fl 8.080 

! lnkoopafdeling msteffing 
1nkooppersonee1 1210.560 fl 316.160 fl 316.160 fl 316.160 fl 316.160 fl 316160 fl 316.160 

Extern 'intern' transport 
Exteme mteme transponkosten 21 .632 

Econom,sche Administratieve Dienst 
personeelskosten 432.640 66.560 fl 66.560 fl 66.560 66.560 fl 66 560 fl 66.560 

Voorraadkostenbij de zorginstelling 
Reguliere voorraadkosten 33.168 fl 7.241 fl 7.241 fl 7.241 fl 7.241 fl 7 241 fl 7. 241 

Transportkosten in productprijs 
Transportkosten leveraooer op basis km's 2.422.400 fl 49.920 fl 99.840 fl 49.920 fl 99.840 

Transportkosten afhalen 
Transportkosten athalen producten bij leveranc1ers 53 760 fl 84.480 

OC-kosten 
personeel skosten 480.402 480.402 480.402 480.402 480.402 480.402 
ru1mtehuur kosten 55.550 55.550 55.550 fl 55.550 55.550 55.550 
voorraadkosten 71 .538 71 .538 71 .538 fl 71 .538 71 .538 71.538 

Centrale administratieve afhandeling 
inkooppersoneel 332.800 332.800 332.800 332.800 332.800 332.800 
automatisenngskosten (hard/software) fl 723.895 723.895 723.895 fl 723.895 723.895 723. 895 
factuurafhandeling 83.200 83.200 83.200 fl 83.200 83.200 83.200 

T ransportkosten aflevenng 
Transportkosten afleveren producten bij instellingen 124.800 41.600 83.200 33.280 83.200 33.280 

Totalen 2.694.546 2.661.266 2.652.946 2.652.946 2.656.786 2.637.586 

Transportkosten totalen 

ranspo os en mp pnJS 
Transportkosten leverancier op basis km's 
T ransporlkosten afhalen 
Transportkosten afhalen producten bij leveranc,ers 
Transportkosten anevering 
Transportkosten afleveren producten bij instell ingen 

o a en 
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Kosten Verbeterde systeeminstelling 

lnste//ingsmagazijn 
magazijnpersoneel fl 967 .200 fl 374.400 fl 374.400 fl 374.400 fl 374.400 fl 374.400 fl 374.400 

magazijnruimte fl 80.800 fl 8.080 fl 8.080 fl 8.080 fl 8.080 fl 8.080 fl 8.080 

lnkoopafdeling inste//ing 

inkooppersoneel fl 1.210 560 fl 316.160 fl 316.160 fl 316.160 fl 316.160 fl 316.160 fl 316.160 

Extern 'intern' transport 
Externe interne transportkosten fl 21 .632 

Economische Administratieve Dienst 

personeelskosten fl 432 .640 fl 66.560 fl 66.560 fl 66.560 fl 66.560 fl 66.560 fl 66.560 

Voo"aadkostenbij de zorginstel/ing 

Reguliere voorraadkosten fl 33.168 fl 7.241 fl 7.241 fl 7.241 fl 7.241 fl 7.241 fl 7.241 

Transportkosten in productprijs 
Transportkosten leverancier op basis km's fl 2.422.400 fl 49.920 ft 99.840 fl 49.920 ft 99.840 

Transportkosten afhalen 
Transportkosten afhalen producten bij leveranciers ft 53.760 fl 84.480 

DC-kosten 
personeelskosten ft 480.402 ft 480.402 ft 480.402 ft 480.402 ft 480.402 ft 480.402 

ruimtehuur kosten ft 55.550 ft 55.550 fl 55.550 ft 55.550 ft 55.550 ft 55.550 

voorraadkosten fl 71 .538 ft 71 .538 fl 71 .538 fl 71 .538 ft 71 .538 ft 71 .538 

Centrale administratieve afhandeling 

inkooppersoneel ft 332.800 ft 332.800 fl 332.800 ft 332.800 ft 332.800 ft 332 .800 

automatiseringskosten (hard/software) ft 723.895 ft 723.895 fl 723.895 ft 723.895 ft 723.895 ft 723.895 

factuurafhandeling ft 83.200 ft 83.200 ft 83.200 ft 83.200 fl 83.200 fl 83 .200 

Transportkosten aflevering 
Transportkosten afleveren producten bij instellingen ft 124.800 ft 41 .600 fl 83.200 fl 33.280 fl 83.200 ft 33.280 

Totalen fl 2.694.546 ft 2.661 .266 ft 2.652.946 ft 2.652.946 fl 2.656.786 fl 2.637 .586 
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Transportkosten totalen 

Trsnsportkosten in productprijs 
Transportkosten leverancier op basis km's fl 2.422 .400 fl 49.920 fl 99.840 fl 49.920 fl 99.840 fl fl 
Trsnsportkosten sfhslen 
T ransportkosien afhalen producten bij leveranciers ii ii fl fl fl fl 53.760 fl 84.480 

Trsnsportkosten sflevering 
Transportkosten afleveren producten bij instellingen fl fl 124.800 fl 41 .600 fl 83.200 fl 33.280 fl 83.200 fl 33.280 

Totalen fl 2.422.400 fl 174.720 fl 141 .440 fl 133.120 fl 133.120 fl 136.960 fl 117.760 
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Aannames 

· Chirurgische kunstmiddelen; 
· Chemicalien en allergietesten 

· Drukwerk algemeen; 
· Kruidenierswaren; 
· Verband-gazen-watten-pleisters; 
· Naalden en spuiten; 

· Kantoorartikelen;· lnktlinten 
· Rontgenfilm-ontwikkelaar; 
· Hechtmateriaal; 
· Elektrisch algemeen en ver1ichting; 
· Schoonmaakmiddelen; 
· Catheters, drains en tubes; 
· Dieetproducten; 

Gecorrigeerde bovenstaande tabel 

Toelichting: 

Delfzicht 
#lev/jaar 

26 
52 

52 
52 
26 
17 

52 

13 
26 
52 
26 
26 
52 

472 

m3/jaar 
Coevorden/Hardenberg St Lucas 
#lev/jaar m3/jaar #lev/jaar 

156 
12 

52 
52 
52 
52 

52 
26 
52 
12 
52 
52 
52 

674 

l?ttrr:m:r rrr tJGeschat i.v.m. ontbreken gegevens m.b.v. verhoudingen 

m3/jaar 
1,9 

16,5 

7,7 
299,5 

49,9 
11, 1 

4,4 
12,5 
0,5 
0,5 

11,4 

415,9 

GGz Groningen 
#lev/jaar m3/jaar 

52 
13 
13 

185,6 
3,4 
0,3 

52 26,5 

13,5 

· Hf@:: l ili 'llL 
52 1,0 

400 256,1 

De gcgcvens per artikclgrocp zoals opgenomcn in de bovcnstaandc label hebben betrekking op 80%* van het inkoopvolume (m3) binnen de betrokken categoric. 

Om nu le komen tot het volledige inkoopvolume (I 00%) word! in de onderstaande tabel ecn corrcctie toegepast. Verder wordt een corrcctie gemaakt op het 
aantal leveringen per jaar en wordt er vanuitgcgaan dat hct aantal leveringen zoals deze in bovenstaande tabel zijn opgenomcn 33,33%* (zorgend voor 80% van 

het volume) van het totaal aantal leveringen omvattcn. De correctie naar 100% wordt toegepast om enerzijds het totaal aantal leveringen per categoric le vindcn 
en andcrzijds om nalcveringcn op le ncmcn in hct totaal. 
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Delfzicht 
.. x3 
#lev/jaar 

Coevorden/Hardenberg 

· Chirurgische kunstmiddelen; 
· Chemicalien en allergietesten 
· Drukwerk algemeen; 
· Kruidenierswaren; 
· Verband-gazen-watten-pleisters; 
· Naalden en spuiten; 
· Kantoorartikelen; · lnktlinten; 
· Riintgenfilm-ontwikkelaar; 
· Hechtmateriaal; 
· Elektrisch algemeen en ver1ichting ; 
· Schoonmaakmiddelen; 
· Catheters, drains en lubes; 
· Dieetproducten; 

.. x3 .. x100/80 

Delfzicht Coev/Hard* St Lucas GGz 
Totaal betrokken volume 473 473 520 

Toclichting: 

*) 80% en 33,33% zijn crvarinscijfors alkumstig uit interviews 

Scenario's 
Verbeterde systeeminstelling 
Aantal leveranties vanuit DC aan instelling (afdeling) per week 
Aantal leveranties per week aan DC 
Aantal leveranciers m.b.l. artikelgroepen die via het DC !open 

Verbeterde systeeminstel/ing 
Aantal leveranties per week aan instelling 
Aantal leveranties per maand aan DC 
Aantal leveranciers m.b.l. artikelgroepen die via het DC !open 

Toclichting: 

320 

6 
26 

1 
6 

26 

St Lucas 
.. x3 

1786 m3 

De instellingen wurden I mfill l per week bclcvcrd vanuit het UC . Uc leveringen zijn gcsorteerd naar afrleling en locatie. 

I let DC ontvangt clke week 26 lcvcrantics (26 leveranciers). In principe word! uitgegaan van I levcrantie per week per leverancier. Ilet aanlal leveranciers 
is gcbascerd op ccn inschatting van de bclangrijkste lcvcrancicrs van de gcsclectcerdc artikelgrucpen . Ilet aantal is gevondcn dour gcbruik le maken van de 
aannamc <lat per gesclcctccrdc artikclgrocp gcmiddcld gcbruik wordt gemaak1 van maximaal twee lcveranciers. Single sourcing wordt dan ook nict per 
dclinitie nagcstrccfd. 
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Parameters 
Parameters 
pallets (cm) 
laadhoogte pallet (exclusief pallethoogte) (cm) 
kratten 
stapelhoogte 
kratten per laag 
kratten opslag% (ivm vervoeren lucht) 

Transport 
Km/kosten vrachtwagen 

Afstanden 
Gem. afstand leverancier-instellingen 
Gem. afstand DC-instelling 
Gem. afstand leverancier-DC 
Gem. afstand tussen locaties 

DC 
Huur 1 m2 DC-ruimte 
Kosten picken/orderregel 
Orderregels per uur 
Opslagpercentage ruimtebeslag 
Voorraadreductie door reductie veiligheidsvoorraad 
lnkoopwaarde reduclie door gebundeld inkopen 

Verhoudingen 
Omrekenverhouding van volume puur (80%) naar 100% 

Bestellingen 
Per afdeling 
# orderregels/beslelling 
# orderregels/formatieplaats 

Kostenbijlagen 

l(cm) 

fl 

b (cm) h (cm) 
100 
160 
40 

120 12,5 

60 
4 lagen 
5 kratten/laag 

40% 

1,60 

40 

m2 
1,2 

0,24 

dichlbij instellingen dichtbij leveranciers 
250 km 
150 km 
100 km 

fl 
fl 

250 km 
50 km 

200 km 
50 km 

70,00 
0,50 

100 
40% 
20% 

5% 

1,25 

1 bestelling/week 
23 orderregels 

50 km 

50000 orderregels/formatieplaats/jaar 

Afatudeeropdracht "Zorgdistributieconcept voor de toekomst" 
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1,92 
0,096 
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Aanta/ (sub-)afdelingen per instelling 
St Lucas 
Oelfzicht 
Coevorden Hardenberg 
GGz Groningen 

Algemeen 
Een jaar is gelijk aan 

Lonen (bruto voor werkgever) 

Bruto jaarsalaris 1 fp magazijnmedewerker 
Bruto jaarsalaris 1 fp inkoper 
Bruto jaarsalaris 1 fp administratief 

Kosten magazijnruimte 
Kosten m2 magazijnruimte bij instellingen 

Kostenbijlagtm 

50 
80 
50 
90 

52 weken 

uurloon (incl soc dagen/jaar uren/dag 
fl 30 260 
fl 
fl 

fl 

60 
40 

50 

260 
260 

bruto per jaar 
8 fl 62.400 
8 fl 124.800 
8 fl 83.200 
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Transportkosten 
Algemene gegevens 
Aantal afleveringen/week bij de vier instellingen CH DZ GGZDO GGZWB GGZTOT SIL Totaal 
Totaal 
m.b.t. geselecteerde artikelgroepen (incl nalev.) 

Aflevering door leverancier huidige situatie 
Zie parameters en Algemene gegevens voor rekengrootheden 

#afl/week 

34 58 
27 

#afl/jaar gem.#km totaal (enkele reis) 
Aantal kilometers overbrugd door leveranciers 
Aantal kilometers door leveranciers artikelgroep 

160 8320 250 2080000 km/jaar 

Km-kosten op jaarbasis (via km-prijs) 
Enke! totaal 
V.V. totaal 

Enkel artikelgroep 

V.V. artikelgroep 

Opmcrking: 

116,5 6056 250 1514000 km/jaar 

km/jaar km--prijs 
2080000 fl 
4160000 fl 

1514000 fl 

3028000 fl 

totaal 
1,60 fl 3.328.000 
1,60 fl 6.656.000 

1,60 !Jl ~~,~~;~I 
1,60 fl 4.844.800 

23,1 38,9 

totaal (v.v.) 
4160000 km/jaar 
3028000 km/jaar 

Niel vergcten dient le wordcn dat de lcvcranciers ook gebruik maken van routerijden. Dit kan ofwel via het eigcn transport, danwel via een kocrier hct 
geval zijn. De hier geschetste cijfers geven daardoor een extreem beeld. 

Afstudeeropdr-ctCht: "ZorRdistributieconoeot voor de toekomst" 
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Verbeterde systeeminstelling 
Afleverinq in DC, 1 levlweek aan zorqinstellinq 
Affevering in DC (dichtbij instellingen) 

Aantal km's overbrugd door leveranciers 
Aantal km's door leveranciers artikelgroep 

Leveranties vanuit DC naar instellingen 

#all/week #afl/jaar gem.#km 
160 8320 

6 312 

#locaties 

totaal (enkele reis) 
200 1664000 km/jaar 
200 62400 km/jaar 

totaal (v .v.) 
3328000 km/jaar 

124800 km/jaar 

in geld 
fl 2.662.400 

'" : ~ ;MQJ 

#afl/jaar gem.#km v.v. factor totaal v.v. in geld 
'A"a-n·ta7 l'k-m-,·1·I-ev--,/'w'k-, e-n.k'e'le-ri..-tt-en----------+-------,~-----,5""2,--c-----~= 2-----,2=6000=~~km~/ja_a_r __ ..,,l""""") ;;.{ "'; .. )"'Jt'";""!@'"' ... · .. •: .. "'+ 

Aantal km, 1 lev/wk, route (onderlinge afst=afst DC) 5 52 50 form 1 (#loc+1 15600 km/jaar fl 24.960 • alles in 1 wagen! 
Aantal km, 1 lev/wk, route (onderlinge afst=afst DC) 5 52 50 form2 18200 km/jaar fl 29.120 • alles in 2 wagens! 
Aantal km, 1 lev/wk, route (onderlinge afst=afst DC) 5 52 50 form 3 20800 km/jaar fl 33.280 • alles in 3 wagens! 

Tota/en 

Aantal km, 1 lev/wk, enkele ritten 
Aantal km, 1 lev/wk, route (onderlinge afst=afst DC) 
Aantal km, 1 lev/wk, route (onderlinge afst=afst DC) 
Aantal km, 1 lev/wk, route (onderlinge afst=afst DC) 

Kostenbij lagen 

DC>instel. 
26000 
15600 
18200 
20800 

Lev>DC (enk Totaal huidig enkel(k 
62400 88400 km/jaar 1514000 

62400 78000 km/jaar 1514000 
62400 80600 km/jaar 1514000 

62400 83200 km/jaar 1514000 

Afstudeeropdracht: "Zorgdistributieconcept voor de toekomst" 

verschil (km) besparing (fl) 
1425600 fl 2.280.960 
1436000 fl 2.297 600 • alles in 1 wagen! 
1433400 fl 2.293.440 • alles in 2 wagen! 

1430800 fl 2.289.280 • alles in 3 wagen! 
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Aflevering in DC (dichtbij /everanciers) 

Aantal km's overbrugd door leveranciers 
Aantal km's door leveranciers artikelgroep 

Leveranties vanuit DC naar instellingen 

Aantal km, 1 lev/wk, enkele ritten 

Aantal km, 1 lev/wk, route (onderlinge afst=afst DC) 
Aantal km, 1 lev/wk, route (onderlinge afst=afst DC) 
Aantal km, 1 lev/wk, route (onderlinge afst=afst DC) 

Tota/en 

Aantal km, 1 lev/wk, enkele ritten 
Aantal km, 1 lev/wk, route (onderlinge afst=afsl DC) 
Aantal km, 1 lev/wk, route (onderlinge afst=afst DC) 
Aantal km, 1 lev/wk, route (onderlinge afst=afst DC) 

Opmerking: 

#all/week #afl/jaar gem.#km 
160 8320 

6 312 

#locaties #afl/jaar gem.#km 
5 52 

5 52 
5 52 
5 52 

DC>instel. Lev>DC (enk Totaal 
78000 31200 
26000 31200 
39000 31200 
52000 31200 

totaal (enkele reis) totaal (v.v.) in geld 
100 832000 km/jaar 1664000 km/jaar 

62400 km/jaar 
fl 1.331 .200 

100 31200 km/jaar Jm • i!W;~µf 

v.v. factor totaal v.v. in geld 
150 2 78000 km/jaar II• •1i•U~® • 
150 form 1 26000 km/jaar fl 41.600 * alles in 1 wagen! 
150 form2 39000 km/jaar fl 62.400 * alles in 2 wagens! 
150 form 3 52000 km/jaar frn : @'.2®.J* alles in 3 wagens! 

huidig enkel(k verschil (km) besparing (fl) 
109200 km/jaar 1514000 1404800 fl 2.247.680 
57200 km/jaar 1514000 1456800 fl 2.330.880 * alles in 1 wagen! 
70200 km/jaar 1514000 1443800 ft 2.310.080 * alles in 2 wagen! 
83200 km/jaar 1514000 1430800 fl 2.289.280 * alles in 3 wagen! 

Als het DC die ht bij de levcranciers geplaatst word! dan lijkcn de besparingen op ritkilometers ( en daardoor ook in geld) aanzicnlijk groter te zijn dan als het OC dicht 

bij de zorginstellingcn geplaatst word!. Er zijn echter twee punten die niet vergeten dienen te worden: 
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Opha/en bij Leveranciers 
Dichtbij instellingen 
Aanname ophalen m3 = afleveren m3 
Ophalen per keer bij leveranciers 5/wk 
Aantal leveranciers die leveren op DC 

ophalen in route 5/wk x wagens 
ophalen in route 5/wk x wagens 
ophalen in route 5/wk x wagens 
ophalen in route 5/wk x wagens 
ophalen in route 5/wk x wagens 
ophalen in route 5/wk x wagens 

Dichtbij Jeveranciers 

ophalen in route 5/wk x wagens 
ophalen in route 5/wk x wagens 
ophalen in route 5/wk x wagens 
ophalen in route 5/wk x wagens 
ophalen in route 5/wk x wagens 
ophalen in route 5/wk x wagens 

#wag 

#wag 

Vergelijk met huidige situatie tot DC uitgaande van gebruik 4 wagens 

6,7 m3 
26 lev. 

weken/jaar 
52 

2 52 
3 52 
4 52 
5 52 
6 52 

weken/jaar 
52 

2 52 
3 52 
4 52 
5 52 
6 52 

4 wagens 

oph/week afst DC 1 elev afst lev lev 
5 200 
5 200 
5 200 
5 200 
5 200 
5 200 

oph/week afst DC 1 elev afst lev lev 
5 100 
5 100 
5 100 
5 100 
5 100 
5 100 

dichtbij instellingen lev. km's oph. km's oph. in geld verschil in geld 

50 
50 
50 
50 
50 
50 

50 
50 
50 
50 
50 
50 

ophaal met 4 wagens 5/wk 62400 702000kff :::14~~41®.I -639600 fl 1.023.360-

dichtbij leveranciers 
dichtbij instellingen 
ophaal met 4 wagens5/wk 

Koslcnbijlagcn 

lev. km's oph. km's verschil in geld 
31200 494000!]1 ]~~~, -462800 fl 740.480-
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tot km's 
429000 
520000 
611000 
702000 
793000 
884000 

totkm's 
377000 
416000 
455000 
494000 
533000 
572000 
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Verdeling transporthoeveelheden 

afmetingen vrachtwagen 
#pallets per vrachtwagen 
le vervoeren nettovolume (m3) per vrachtwagen 

Van Wagenborgen naar Winschoten, Delfzijl 
Verhouding inkoopvolumes Dennenoord<>Wagenborgen 
Totaal volume (m3) GGz 

Dennenoord 
Delfzijl 
Winschoten 

Totaal 

Naar de overige instellingen 

Delfzicht 
ST. Lucas 
Coevorden/Hardenberg 
Totaal 

Totaa/overzicht 

Delfzicht (incl. GGz deel) 
ST. Lucas (incl. GGz deel) 
Coevorden/Hardenberg 
GGz Dennenoord 
CGZ Zuid (Groningen, KKP, Ambu/poli) 
Totaal 

b h 
620 225 215 

10 pallets 
19,2 m3 (in krattenvolume!) 

2 
320 

beddenverd. volumeverd gem m3/lev 1/wk gem m3/lev 5/wk 
213,4 4, 1 0,8 

20 4,6 0, 1 0,0 
120 27,8 0,5 0, 1 

tttttrt:tr®tH?tttrrt.ift rtrtrmtmt:::ru tmrrtrrt=o:, 
460 320,2 6,2 1,2 
140 245,9 4,7 0 ,9 

volumeverd m3 gem m3/lev gem m3/lev 5/wk cumulatief inclusief GGZ 
473 9,1 1,8 9,2 1,8 
520 10,0 2,0 10,5 2,1 
473 9,1 1,8 9,1 1,8 

1465 28,2 5,6 28,8 5,8 

gem m3/lev 1/wk rattoesl. 40% #kratten #pallets #wagens 
9,2 12,9 134 7 0,7 

10,5 14,7 154 8 0,8 
9,1 12,7 133 7 0,7 
4,1 5,7 60 3 0,3 
0,5 0,7 8 1 0,1 

33,4 46,8 489 26 2,6 

Wekelijkse belevering 
5 enkele ritten 
3 auto's in route 



Toelichting: 
De artikelen worden in kratten vervoerd naar de afdelingen van de instellingen. Het gebruik van de kratten heeft een toename van het te transporteren volume tot gevolg 

daar de kratten zelf volume innemen en niet alle kratten vol geladen worden. Om hct daadwerkelijk te transporteren volume te bepalen word! het volume van de artikelen 

vermenigvuldigd met een krattentoeslag van 40% (de tweede kolom in de bovenstaande tabellen). 

Op een pallet worden maximaal 20 kratten geplaatst en er kunnen maximaal 10 pallets in een vrachtwagcn (hct in dit onderzoek gebruiktc type vrachtwagen). De 

waarden in de laatste drie kolommcn zijn naar boven afgerond op hele aantallen. I let is immers onmogelijk om bijvoorbeeld een halve krat of pallet te vervoeren. 

Overigens kan het voorkomen dat halfvolle (halflege) pallets vervoerd worden metals gevolg dat de beladingsgraad van de wagens omlaag gaat (en er dus meer nodig 

zijn). 

Voort:ichtige conclusie: 

13ij 1 allevcring per week moel voor het route rijden gebruik wordcn gcmaakt van olwcl mccrdcrc wagcns ofwel het opnicuw oppikkcn op hct DC. !let wckelijks uit le 

lcvcrcn aantal m3's ovcrtrcft de capacilcil van ccn enkclc vrachtwagcn. Als er enkcle rittcn gcrcden wordcn dan is de beladingsgraad alcen bij Dennenoord en 

Wagenborgen erg laag . Wellicht kunnen deze vrachtcn gccombineerd wordcn . 
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Verbeterde systeeminstelling 
Affeverinq in DC. 1 /evlweek aan zorginstelling 
Afleverlng In DC (dlchtbij lnstelllngen) 

Aantal km's overbrugd door leveranciers 
Aantal km's door leveranciers artikelgroep 

Leveranties vanuit DC naar instellingen 

Aantal km, 1 lev/wk, enkele ritten 

Aantal km, 1 lev/wk, route (onderlinge afst=afst DC) 
Aantal km, 1 lev/wk, route (onderlinge afst=afst DC) 
Aantal km, 1 lev/wk, route (onderlinge afst=afst DC) 

Tota/en 

Aantal km, 1 lev/wk, enkele ritten 
Aantal km, 1 lev/wk, route (onderlinge afst=afst DC) 
Aantal km, 1 lev/wk, route (onderlinge afst=afst DC) 
Aantal km, 1 lev/wk, route (onderlinge afst=afst DC) 

Afleverlng In DC (dlchtbij /everanciers) 

Aantal km's overbrugd door leveranciers 
Aantal km's door leveranciers artikelgroep 

Leveranties vanuit DC naar instellingen 

Aantal km, 1 lev/wk, enkele ritten 

Aantal km, 1 lev/wk, route (onderlinge afst=afst DC) 
Aantal km, 1 lev/wk, route (onderlinge afst=afst DC) 
Aantal km, 1 lev/wk, route (onderlinge afst=afst DC) 

#afl/week #afl/jaar gem.#km 
160 8320 

6 312 

#locaties #afl/jaar gem.#km 
5 52 

5 52 
5 52 
5 52 

DC>instel. Lev>DC (enk Totaal 
26000 62400 
15600 62400 
18200 62400 
20800 62400 

#a fl/week #afl/jaar gem.#km 
160 8320 

6 312 

#locaties #afl/jaar gem.#km 
5 52 

5 52 
5 52 
5 52 

totaal (enkele reis) totaal (v.v.) in geld 
200 1664000 km/jaar 3328000 km/jaar 

124800 km/jaar 
fl 2.662.400 

200 62400 km~aar tm•••• •• ~;~ •1 

v.v. factor totaal v.v. in geld 
50 2 26000 km/jaar 

50 form 1 (#loc+1 15600 km/jaar fl 24.960 * alles in 1 wagen! 
50 form 1 (#loc+1 18200 km/jaar fl 29.120 * alles in 2 wagen! 
50 form 1 (#loc+1 20800 km/jaar 16( ) ~ ;®Qi* alles in 3 wagen! 

huidig enkel(k verschil (km) besparing (fl) 
88400 km/jaar 1514000 1425600 fl 2.280.960 
78000 km/jaar 1514000 1436000 fl 2.297.600 * alles in 1 wagen! 
80600 km/jaar 1514000 1433400 fl 2.293.440 * alles in 2 wagen! 
83200 km/jaar 1514000 1430800 fl 2.289.280 * alles in 3 wagen! 

totaal (enkele reis) totaal (v.v.) in geld 
100 832000 km/jaar 
100 31200 km/jaar 

1664000 km/jaar 
62400 km/jaar 

fl 1.331 .200 

r11 , 48.~9~QI 

v.v. factor totaal v.v. in geld 
150 2 78000 km/jaar '1 : n M:!99 · 
150 form 1 26000 km/jaar fl 41 .600 * alles in 1 wag en ! 
150 form 2 39000 km/jaar fl 62.400 * alles in 2 wagen! 
150 form 3 52000 km/jaar 1'1 ) !,Q;;wqj• alles in 3 wagen! 
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Tota/en 
DC>instel. Lev>DC (enk Totaal huidig enkel(k verschil (km) besparing (fl) 

Aanlal km, 1 lev/wk, enkele ritten 
Aantal km, 1 lev/wk, route (onderlinge afst=afst DC) 
Aantal km, 1 lev/wk, route (onderlinge afst=afst DC) 
Aantal km, 1 lev/wk, route (onderlinge afst=afst DC) 

Opmerking: 

78000 31200 
26000 
39000 
52000 

31200 
31200 
31200 

109200 km/jaar 
57200 km/jaar 
70200 km/jaar 
83200 km/jaar 

1514000 1404800 fl 2.247.680 
1514000 1456800 fl 2.330.880 * alles in 1 wagen ! 
1514000 1443800 fl 2 .310.080 * alles in 2 wagen! 
1514000 1430800 fl 2.289.280 * alles in 3 wagen! 

Als hel DC dichl bij de leverancicrs gcplaalsl word! dan lijken de besparingen op rilkilomelers (en daardoor ook in geld) aanzienlijk gro ler le zijn dan als hcl DC dichl bij 

de zorginslellingen geplaalsl wordt. Er zijn echler twee punlen die niel vergelen dienen le worden : 

Is de ritkilometcrreduclic aan de leverancierskant in voldocndc male om le zetten naar kortingen op de inkoopwaarde van de produclcn? 

De e is van de zorginstellingcn m.b .t. snelle bevoorrading vanuil het DC (i vm transportafstand/tijd). 

Ophalen bij Leveranciers 
Dichtbij instellingen 
Aanname ophalen m3 = afleveren m3 
Ophalen per keer bij leveranciers 1 /wk 
Ophalen per keer bij leveranciers 1/mnd 
Aantal leveranciers die leveren op DC 

ophalen in route1 /wk x wagens 

Dichtbij /everanciers 

ophalen in route1 /wk x wagens 

#wag 

#wag 

Vergelijk met huidige situatie tot DC uitgaande van gebruik 8 wagens 

33,4 m3 
144,8 m3 

26 lev. 
weken/jaar oph/week 

52 

weken~aar oph/week 
52 

afst DC 1 elev afst lev lev 
1,8 200 

afst DC 1 elev afst lev lev 
1,8 100 

dichtbij instellingen lev. km's oph. km's oph in geld verschil in geld 

tot km's 
50 

tot km's 
50 

ophaal met 8 wagens 1 /mnd 62400 52800! ff } :::==~4@ ! 9600 fl 15.360 

dichtbij leveranciers 
dichtbij instellingen 
ophaal met 8 wagen 1 mnd 

Kostenbij lag en 

lev. km's oph. km's verschil in geld 
31200 33600!JI ~~g~, -2400 fl 3.840-

Afstudeeropdracht: •zorgdistributieconoept voor de toekomst" 

tot km's 5/wk 
0 52800 

tot km's 5/wk 
0 33600 
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Externe' interne transoortkosten in de huidiae situatie 
Trajecten frequentie/week gem. #km's totaal # km's/jaar In geld 
Hardenberg-Coevoren-Hardenberg 2 30 3120 fl 4.992 
GGz Dennenoord - GGz Wagenborgen 2 50 5200 fl 8.320 
GGz Dennenoord - CGz Groningen 2 50 5200 fl 8.320 
Totaal 13520 4( ~1).l.~i 

I Inc mcer 'kleinc' inslellingen gaan parliciperen in he! project, des le meer zal er in mule gercdcn gaan worden. Dit is mogclijk doordal de klcine instellingen 

(bijvoorbeeld vcrplecghuizcn, die voorhcen gcbrnik maakten van ecn ziekcnhuis in de omgeving uls 'levcrw1cier') slechls zecr kleine hocveclheden nodig hehben en er 

dus gemakkelijk meerder ladingen gecombineerd kunnen worden. Dit heeft als uddilioneel voordeel <lat het 'exteme' inteme transport van de verschillcnde grolere 

instellingen grolendeels afgeschaft zal kunnen worden ( op voedingstransport na) . 

A f,ih ,A-mnrlrw--ht · 11 7.nrorli<1trih11tiArnnrPnt u,v,,r ,t,a t /"\P L-nmo:1 11 



Voorraadkosten huidig 

4 [ { 1 3 ( l 1) ) }] VKmagazUn = I r . I -2. b J:' + vvj,i 
J= l , ~ 1 .1 ,1 

VKmagazijn = voorraadkostcn magazijnvoorrnad 

j = zorgiIBtell ing 

i = artikelgroep 

r = rentekosten per jaar over de waarde van de voorraad tegcn inkoopprijs (10%) 

Dj,i = inkoopsom per artike lgroep per instell ing 

bj,i = aantal leveringen per artikelgroep per instelling 

vvj,i = veiligheidsvoorraad per artikelgrocp (I week) 

Toe lichting 

Voor bj,i wordt gebruik gcmaakt van de 33,33% van het totaal aantal leveringen per artikelgrocp . Deze 33,33% geeft namclijk 80% van het aantal 

leveringen weer. Hicrvoor is gekozen i.v.m. de geringe invloed van naleveringen op de bestelomvang . 

VKafde/ing 

VKafdeling = voorraadkosten afdeli ngsvoorraad 

j = zorginstelling 

r = rentckosten per jaar over de waardc van de voorraad tegen inkoopprijs (7,5%) 

Dtotal,j O inkoopsom per artikelgroep per instclling 
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1) Chirurgische kunstmiddelen; 
2) Chemicalien en allergietesten 
3) Drukwerk algemeen; 
4) Kruidenierswaren; 
5) Verbandijazen-watten-pleisters; 
6) Naalden en spuiten; 
7) Kantoorartikelen;- lnkllinten; 

8) Rontgenfilm-ontwikkelaar; 

9) Hechtmateriaal; 
10) Elektrisch algemeen en verlichting ; 
11) Schoonmaakmiddelen; 

12) Catheters, drains en tubes; 
13) Dieetproducten; 

VKmagazijn 
VKafdeling 

Vklotaal 

7,5% 
DOelfzicht 

fl 916.517 

fl 508.934 
fl 207.588 
fl 64.150 
fl 169.987 

fl 165.194 

fl 135.959 

fl 81 .244 

fl 2.249.573 

fl 25 .928 
fl 7.241 

Jn. ~m~l':IJ 

bj,i bj,i 

fl 76.646 fl 3 .537.306 fl 118.916 fl 1.624.570 fl 55.611 ft 

Afstudeeroodracht: "Zoll!:distributieconcept voor de toekomst" 

284.697 

774.557 
253.090 
188.149 
165.135 
268.257 

97.360 
215.492 
118.218 

19.858 

107.539 
85.515 

51 .067 

2.628.932 fl 94.528 fl 345.700 

fl 

7,5% 
25.928 
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Ontvangstpersoneel 

Nadal de producten het DC verlaten hcbben en de zarginstelling 'bctreden' moeten er nag een aantal activiteiten verricht warden voordat de producten ook daadwerkelijk op de 

afdelingen zijn. Allereerst moct de levering aan de poort van de instelling ontvangen worden. Hiervoor is ruimte benodigd en uiteraard personeel die een korte check doel of alles 

geleverd is. Vervolgens dienen de op afdeling gesortecrde en in kratten verpakte producten over de afdelingen vcrspreid warden. Tot slot mocten de producten aldaar in de 
daarvoor bestemde kasten geplaatst worden. 

Orie activiteiten die in dit gedccltc bcsprokcn worden: 

- onlvangsl aan de poor! 

- distributie intern 

- uitpakken kratten , controle en opbergen producten 

Omdat het ook in bij de vcrbeterde systeeminstelling zo is dater nog een (weliswaar klein) magazijn aanwezig is in de ziekenhuizen, client een inschatting van de bcnodigdc 

oppervlakte gemaakt tc worden. Dit kleine magazijn is nodig omdat niet alle producten die door het ziekcnhuis benodigd zijn via het DC zullen !open. Er client dus wcldegelijk 

een klein magazijn aangehouden le warden. Er word! uiteraard naar gestreefd de omvang van dit magazijn zo klein mogelijk le houden . 

Mogelijkheden voor intern gedeelte logistiek 

- inteme logistiek wordt geheel verzorgl, de afdelingen hoeven niets te docn en alle handelingen warden verricht door logistiek personeel. 

- inteme logistiek zorgt er voor dat de krattcn op de afdeling komen, de afdelingen pakken zelf uit en controleren zelf. 

- afdelingen halen zelf de krat met hun spullen af op een eentraal punt in de instelling en pakken de krat ook zelf uit (incl. controle). 

Bij de niet-hoofd locaties van de instellingen met meerdere locaties ontstaat een probleem omdat daar veelal (ivm omvang) geen logistiek personeel fulltime aanwezig is . Aldaar 

kan gedacht worden aan het de afdelingen zelf aflaten handelen van de distributie over de afdelingen en binnen de eigen afdelingen. Het betreft hier nooit grote hoeveelheden en 
de produclen zijn verpakt in handzame kratten. 

In hcl gcval van Dennenoord wordcn de afdelingen bevoorraad door de electrowagentjes die de afdelingen voorzien van hun krat(ten) . De elcctrowagens rijdcn immers loch (ivm 
rondbrengcn maaltijden e .d.) 
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I k n ooppersonee 
huidige situatie #fp's inkoop In geld #fp's administratie In geld totaal fp's In geld 
Delfzicht 1 fl 124.800 1,9 158080 fl 282.880 
St Lucas 1 fl 124.800 1,5 124800 fl 249.600 
Coevorden/Hardenberg 1 fl 124.800 0,8 66560 fl 191 .360 
GGz Dennenoord 1 fl 124.800 1 83200 fl 208.000 
GGz Wagenborgen 1 fl 124.800 0,2 16640 fl 141 .440 
GGz Riagg 1 fl 124.800 0 0 fl 124.800 
GGz KKP 0,1 fl 12.480 0 fl - fl 12.480 

Totaal fp 6,1 fl 761 .280 5,4 fl 449.280 11 ,5[11 t?.JQ~ 
In geld 

Verbeterde systeeminstelling #fps inkoop In geld #fp's administratie In geld totaal fp's In geld 
Delfzicht 1 fl 124.800 0,2 fl 16.640 1,2 fl 141.440 
St Lucas 1 fl 124.800 0,2 fl 16.640 1,2 fl 141 .440 
Coevorden/Hardenberg 1 fl 124.800 0,2 fl 16.640 1,2 fl 141 .440 
GGz Dennenoord 1 11 124.800 0,2 fl 16.640 1,2 fl 141 .440 
Totaal fp's 4 fl 499.200 66560 fl 66.560 4,8[11 < ••· ~?,'f!'.# 
De fp's zoals genoemd in bovenstaande label geven personen weer die zich bezig houden met contractbesprekingen en lcvcranciersmanagement. Daamaast houden zij zich bezig 
met assortimentsbepaling en -vaststelling, Voor de administratieve handelingen is 0,2 fp gereserveerd. 

Deze reductie is mogclijk doordat bestellingen niet meer via de inkoopafdeling !open en doordat het aantal facturen dat gecontroleerd moct worden sterk gereduceerd is. Verder 

zal het contact met de levcrancier zich intensiveren, door echter een sterke reductie van het aantal leveranciers zal het echter mogelijk moeten zijn het met deze fp's te klaren. 

Verbeterde systeeminstelling 
Delfzicht 
St Lucas 
Coevorden/Hardenberg 
GGz Dennenoord 
Totaal fp's 

Verbeterde systeeminstelling 
Overkoepelend 

#fps inkoop 

#fp's inkoop 

In geld 
0 ,5 fl 62.400 
0,5 fl 62.400 
0,5 fl 62.400 
0,5 fl 62.400 

2 fl 249.600 

In geld 
2 fl 249.600 

#fp's administratie In geld totaal fp's In geld 
0,2 fl 16.640 0,7 fl 79.040 
0,2 fl 16.640 0,7 fl 79.040 
0,2 fl 16.640 0,7 fl 79.040 
0,2 fl 16.640 0,7 fl 79.040 

66560 fl 66.560 2,8111 • ~HM®:• 

#fp's administratie In geld totaal in geld 



In de verbeterde systeeminstelling wordt gebruik gemaakt van een centrale inkoopaloeling voor het vastgestelde assortiment. Dit is in principe te doen door 3 fp inkooppersoneel 

(inkopers en administratie ), omdat er veelal gewerkt wordt met raamcontracten en er slechts een beperkt aantal leveranciers worden gebruikt. De taken van de afdeling bestaan uit 

leveranciersprestatie bijhouden en uiteraard de gebundelde bestellingen doorgeven aan de leveranciers (is waarschijnlijk reeds geautomatiseerd op dat moment). Yerder houdt 

dezc afdcling ook zicht op hct verbruik door de verschillcndc instellingen (afdelingen). Bij de instellingen zijn nog een aantal fp's voor inkoop gerescrveerd. Het is immcrs zo dat 
er nog producten naast hct assortimcnt <lat via hct DC loop! bcsteld moctcn worden . Verdcr dicnt er contmle plaats le vinden op de leveringen die via het DC !open. 

Verbeterde systeeminstelling 
Eenmaal per maand ontvangt de instelling een factuur van het DC voor de gelcverde artikelen in de voorgaande maand. De factuurafhandeling, de controle etc ... kunnen verricht 

worden door de inkoopafdeling. Het betreft hicr echter relatief weinig werk doordat het aantal facturen zo laag is. door een reductie van het assortiment. 

lluidigc situatic 
Alie instellingen hebben I Ip die zich bezig houdt met he! afhandclcn van de facturen en eventuccl de administratie die eromhccn hang!. 

Economische Administratieve Diensten (EAD's) 

Toclichting 
In systeeminstclling la en lb is het mogelijk dat het ccntrale computer allc bcstellingcn en levcringen automatisch boekt in de verschillende NZi rckeningenschema's. Dit hoeft 

niet meer te gebeuren door het EAD person eel. In principe hoeven allcen de betalingen van de maandfacturen en de facturen van de overige (niet via hct DC leverende) 

lcverancicrs betaald le wordcn . 

fp's EAD 
Delfzicht 
St Lucas 
Coevorden/Hardenberg 
GGz Dennenoord 
GGz Wagenborgen 
GGz Riagg 
GGz KKP 
Totaal fp's 

In geld 

Kostenbijlagen 

huidige situatie 
1 

0,1 
0,1 
5,2 

verbeterde sys. 
0,2 
0,2 
0,2 
0 ,2 

0 
0 
0 

0,8 
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Magazijnkosten instellingen 
Uitgangspunten: 
- dagelijks uitlcvcrcn aan allc aldclingcn 
- dagelijkse bevoorrading door lcveranciers 

- er zijn 2 lcverancicrs per hoofdgroep die het grootste deel levercn, in totaal l 3x2 ~26 leveranciers 

- verbrnik ziekenhuizcn gelijk aan huidig 

- alleen werkdagcn bevoorrading (260 dagen per jaar) 

- weekend leveringen verspreiden voor gemak over alle dagen heen. 

- het aantal bestelregels blijfi gelijk omdat in principe alle artikelen weer besteld worden. Zij het in kleinere hoeveelheden. 

Ziekenhuismagazijn en personeel 

UI 1ge SI ua 1e 
lnstelling #fp's medew. In geld opp . CM In geld 
Delfzicht 3 fl 187.200 98 m2 fl 4.900 
St Lucas 5 fl 312 .000 800 m2 fl 40.000 
Coevorden/Hardenberg 3,5 fl 218.400 160 m2 fl 8.000 
GGz Dennenoord 2 140 
GGz Overig 2 + 418 + 
GGz totaal 4 fl 249.600 558 m2 fl 27.900 
Totaal fp's 15,51]1 $7\~QP 1616 m2 h" t ~(f®Q 

Toelichting: 
De in de bovenstaande label opgenomen gegevens zijn alien atkomstig uit interviews met betrokken personen bij de instellingen. In een enkel geval is 

niet gcheel duidelijk of hct magazijnpersoneel ook het inteme transport verricht. Daarom word! er vanuit gegaan dat hct magazijnpersoneel ook de 

intcm1c logistick vcwirgt. Dit is handig omdat dan in de nieuwe situatic gcbruik kan wordcn gemaakt van de fp's van de huidige situatie. 

Verbeterde systeeminstelling 
lnstelling 

Delfzicht 
SI Lucas 
Coevorden/Hardenberg 
GGz Dennenoord 
GGz Overig 
GGztotaal 

Totaal 

#fp's medew. In geld 

1,2 fl 74.880 
1,2 fl 74.880 
1,4 fl 87.360 

1,2 
1 + 

2,2 fl 137.280 
fp's 

opp. CM 

14 
41,8 + 

9,8 m2 

80 m2 
16 m2 

55,8 m2 

161,6 m2 

In geld 

fl 490 
fl 4 .000 
fl 800 

fl 2.790 



Toelichting: 
Bij de loewijzing van de fp's in hel magaz ijn wordl uitgegaan van de volgende aannames. In principe gcldt voor alle instcllingcn dal er 1,2 fp 

toegewczen is, dil houdt in dater continu I persoon aanwezig is die op de dag van levering vanuit hcl DC ondersteuning krijgt. Voor 

Coevorden/1 lardcnberg geldt dater voor locatie Cocvorden 0,2 fp extra gereserveer<l is. Voor de overige locaties van GGz Groningen wor<ll gerekend 

met I fp extra. Deze fp is te vcrde len over de vcrschillcndc locaties. 

Voor wal bctrefi hct rnimtebcs lag van hct magazijn in de Verbeterdc situatie wordt uitgegaan van de aanname dater nog slechts 10% van de ruimt.c die 

in de huidige situatie benodigd is blijft bestaan. Dcze ruimtc wordt gcbruikt voor de opslag van de artikclcn die niet via hct DC gclcvcrd wordcn. 
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DC pers.kosten 
De kosten die gcmoeid zijn met hcl gcbruik van ecn DC zijn grofwcg onder le verdclen in drie categorieen: 

- voorraadkoslen; 
- per.;oneclskoslen (ordcrverzamclen, ontvangslen); 

- ruimlebeslagkosten. 

Kengctallen alkomstig uil ondcr.wek Bertrand e.a . (I 991, lilcraluurlijst nr. 6 ): 

- Eenmaal per week order vanaf de afdelingen; 

- Gemiddeld aantal re gels (grb) per bestelling per afdcling is gelijk aan 23, dit getal is gebaseerd op bet een maal per week aulomatisch 

- Hel aanlal bestelregels dal door I formalicplaats (fp#max) verwerkt kan worden bedraagl maximaal 50.000 stuks per jaar. 

f p o rd ervcr z. 

grb 

fp #max 

4 

L # Afd 
i ~ 1 

52 

Toelichting: 
FPorderverz = hel aanlal fonnatieplaalscn dal in hel DC benodigd is voor de volgende acliviteilen: 

- muleren van de voorraadadministratie; 

- picken van de bestellingen; 

- sorteren en verpakken van de orders . 

grb = gemiddcld aanlal beslelrcgcls per beslelling afkomslig van cen afdeling (23) 

fpmax = het aantal bestelregels dat maximaal verwcrkl kan worden door I forrnatieplaals (50 .000) 
#Afdi = het aantal afdclingen per instelling dal geautoriscerd is om le bestellen 

i = zorginstcllingcn 

52 = hcl aanlal weken per jaar 

A , .. .,,A....,. .......,nAn:u-ht· "'lnrotli .. h-ihnti,.,....nnn,a,nf vnor tiP. tnelcnm1d" 

bevoorraden van de afdeling; 

l ? l 



grb 
fpmax 
lnstellingen 
St Lucas 
Coevorden/Hardenberg 
Delfzijl 
GGz Dennenoord 
GGz KKP/Riagg 
GGz Winschoten 
GGz Delfzijl 
GGztotaal 
Afdtotaal 

FPorderverz= 

Ontvangst goederen 
Toelichting: 

23 
50000 

Aantal bestellende afdelingen 
50 
50 
80 

75 
5 
5 
5 

90 
270 

6,5 formatieplaatsen 

Uitgangspunt is dat elke leverancier eenmaal per week (mits nodig) aflevert bij het DC. Dit volgt uit het gekozen concept. Verder word! verondersteld dater in totaal voor de 

geslecteerde artikelgroepen gebruik wordt gemaakt van 26 leveranciers . 

Aantal leveranties per week aan DC 
Aantal leveranciers m.b.t. artikelgroepen die via het DC lope 
Totaal aantal ontvangsten per jaar 
Gemiddeld aantal orderregels per ontvangst 
Maximaal aantal ontvangstregels per fp (uit onderzoek) 

6 (voor toelichting zie: Aannames 
26 
6 

10,4 
27000 

X 52 312 

Om het aantal fp's dal yemoeid is met de ontvangst van de goederen le berekeken word! gebruik gemaakt van onderstaande forrnule: 

tao 
f p ontvangst~n 

fp II max 

Toelichting: 
tao = totaal aantal ontvangstcn per jaar in hct DC 

fpmax 0
• maximaal aantal ordcrregcls per ljJ 

gor = gemiddeld aantal orderrcgcls per ontvangst 

Kostenbijlagen 

· go r 
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Opslag 

13000 
---104 
27000 ' 

5,01 

Voor het plaatsen van ontvangen producten in het magazijn word! 1,00 fp gerekend. 

FPopslag 1,00 

Totaal aantal FP's in DC 

If p lolaal = f p onlvangslen + f p orderverz + f p opsl::-1 ---·---------- -- ------ ·------ --- -- --·- -- --------- ~J 

FPontvangsten 

FPorderverz. 
FPopslag 

FPtotaal 

fp's in geld 

0,12 fl 7.499 
6,5 fl 403.004 

1,00 fl 62.400 



DC ruimtekosten verbeterde systeeminstelling 
De oppervlakte die gemoeid is met de opslag van de producten wordt berekend aan de hand van de aanname dat alles op pallets met een beperkte laadhoogte op 

wordt geslagen. Dezc methode is noodzakclijk omdat het met de beschikbare gcgevcns onmogelijk is om het precics benodigde aantal vierkante meters te 

berekenen. 

De getalsmatigc aannames die gemaakt zijn staan hieronder vermeld. 

Uit de enquete komt het volgende aantal benodigde m3's naar voren (zie ook 'Aannames'): 
100% m3 

Delfzicht 473 

St. Lucas 520 
Coev/Hardenberg 473 
GGz 320 
Totaal 1786 
Gereduceerd totaal* 1428 
*) In verband met zogcnaamde 'dubbele voorradcn' die ontstaan doordat mcerderc instellingen een zelfde product gebruikcn, volgt ccn voorraadreductie. 
Voorraadreductie door dubbele voorraden 20% 

In hct DC ligt maximaal twee maanden voorraad . Er moet dan ook maximaal voor twee maanden opgeslagcn kunncn worden (2 maandcn ~ I maand v.v. 1 I 

maand bestelgrootte) 

volume/2 maanden 

Opslag aannames: 
Alles op pallets 
pallet (lxbxh in cm) 
stapelhoogte op pallet (cm) 
plankhoogte (in aantal) 

m3 producten op 1 gestapelde pallet 
aantal pallets benodigd voor max. voorraad 

1428 

100 
30 

3 

0,36 m3 
238,1 

ben. #m2's 
aantal m2 (a.h.v. #pallets) 793,6 m2 

aantal m2 rekening houdend met planken 264,5 m2 

120 

12 

12,5 

0,36 

in geld 

:f!Jj~~ 
fl 18.517 

X 2 238, 1 m3/maand 

661,3 pallets 

Uitgegaan wordt van puur voor opslag bcdocldc ruimten. De overige ruimtcn in ecn DC zijn op dit moment niet belangrijk. De kostcn van het DC warden 

bcrekend aan de hand van op dit moment geldende huurprijzen van DC ruimte. In dit tariefzit vervolgens een opslag voor de kosten van de additionele ruimtcn 
(zoals toilet-, kantoor- en loopruirntcn). 
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DC kosten 

In het DC kan een ondcrscheid gcmaakt wordcn naar cen tweetal verschillcnde kosten: 

- ruimtebeslagkosten; 

- personcelskostcn. 

Personee/skosten 

Ontvangst 

Toelichting: 
tao = totaal aantal ontvangslen per jaar in hel DC 

fpmax = maximaal aantal orderregels per FP 

gor = gcmiddeld aantal orderrcgels per ontvangst 

Aanlal ontvangsten in DC (tao) 
Aantal orderregels per ontvangst• (gor 
Aantal orderregels per fp (fp#max) 

6,00 
20,8 

27.000 

26,00 

F ponlvangslen = 
3 I 2 . ------- _ -- - ·1 

27000 20,8 - 0,2 _ 
~ ----------------

FP ontvangsten 0,2 

Totaal aantal FP's in DC 

312 

F p ontvangsten + F p orderverz + f p opsla J 

FPontvangsten 
FPorderverz. 
FPopslag 
FPtotaal 

fp's in geld 
0 ,24 fl 14.998 
6,46 fl 403.004 
1,00 fl 62.400 



Voorraadkosten Scenario's 
st 

b 

r3 
1 3 (D;)} 

VK 0 c=r-{-·L -
2 i = I b 

··-- -·- -·- ·--------------------------------·-- - -

vv 1 week voorraad 

VKdc = voorraadkosten DC-voorraad 

i = artikelgroep 

r = rentekosten per jaar over de waarde van de voorraad tcgcn inkooppri js ( I 0%) 

Di = inkoopsom per artikclgroep 
b = aantal leveringen per artikelgroep (52) 

vvi = vei ligheidsvoorraad per artikelgrocp ( I maand) 

Verbeterde systeeminstelling 

b 

i 
1) Chirurgische kunstmiddelen; 
2) Chemicalien en allergietesten 
3) Drukwerk algemeen; 
4) Kruidenierswaren; 
5) Verbandijazen-watten-pleisters; 
6) Naalden en spuiten; 
7) Kantoorartikelen ;· lnktlinten; 
8) Rontgenfilm-ontwikkelaar; 
9) Hechtmateriaal; 
10) Elektrisch algemeen en verlichting; 
11) Schoonmaakmiddelen; 
12) Catheters, drains en tubes; 
13) Dieetproducten; 
totaal 

Kostenbij lagen 

7,5% 
12 

DTotaal 

fl 2.241.359 
fl 2.085.679 
fl 844 .874 
fl 780.503 
fl 630.099 
fl 567.764 
fl 634.034 
fl 479.573 
fl 473.669 
fl 328.552 
fl 365.523 
fl 283.078 
fl 325.676 

Di/b 

fl 186.780 
fl 173.807 
fl 70.406 
fl 65.042 
fl 52.508 
fl 47.314 
fl 52 .836 
fl 39.964 
fl 39.472 
fl 27.379 
fl 30.460 
fl 23.590 
fl 27.140 

fl 10.040.382 fl 836.698 
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VKdc 

Correctie i.v.m . over1appende artikelen 
Correctie i.v.m. lagere inkoopwaarde 

VKdc 

VKdc 
VKafd 

Vktotaal 

fl 94.129 

20% -
5% -

fl 71 .538 
fl 7.241 + 

I m < 11r1:ro I 



Administratie op DC 
Administratiekosten CAD (factuurafhandeling e.d.) 

fp's In geld 

Systeeminstelling la 
Systeeminstelling lb 

fl 83.200 
fl 83.200 

Toelichting: 
In systeeminstelling Ia en lb worden per maand zo'n SO facturen onlvangen van de leveranciers. Er gaan per maand een viertal facturen naar de instcllingen die 

opgesteld zijn naar verbruik per betreffende instelling. Verder dienen betalingstermijnen en dergelijken in de galen gehouden le worden en dienen betalingen le 

worden verricht. Wij gaan er vanuit dat 1,0 fp's deze taken kunnen waamemen. 

Automatiseringskosten 

Toclichting: 
Er wordt vanuit gegaan dater ecn netwerk aanwezig is bij de instellingen, waarbij elke afdeling een werkstation (PC) tot haar beschikking hceft. Deze PC 

wordt echtcr niet alleen gebruikt voor 'logistiek' gebruik maar zal ook voor overigc bezighcden gcbruik:t kunnen worden. Om nu een bedrag op le kunnen 

nemen voor automatiseringskosten wordt gebruik gemaakt van een percentage van de kosten voor het gehele netwerk. 

Verder word! een bcdrag opgenomcn voor de hardware welke aangcschaft client le worden voor gcbruik in het DC. 

Kosten/jaar PC in een netwer1<* fl 10.000 
'} inclusief a lies: onderhoud, helpdesk. softwarelicenties, afschrijving etc .. Waarde afkomstig van Deloitte& Touche Micro Support 

Stel elke afdeling beschikt over een PC in een netwerkopslelling bij de instellingen 

Aantal afdelingen per instelling 
St Lucas 
Delfzicht 
Coevorden Hardenberg 
GGz Groningen 
Totaal 

Kostenbijlagen 

50 
80 
50 
90 

270 
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In de lnste/1/ngen: 
Totale kosten per jaar m.b.t. computers 

Gedeelte m.b.t. logistiek 

In hetDC: 
Server 
Rechllijnig over 5 jaar afgeschreven is per jaar 

Rentekosten 

Logislieke software (aanschaf) 

Rechllijnig over 5 jaar afgeschreven is per jaar 

Rentekosten 

Totaal 
Totaal automatisering op jaarbasis 

fl 2.700.000 
25% fl 675.000 

fl 30000 restwaarde 3000 
fl 5 .400 

fl 495 

fl 200.000 restwaarde 0 
fl 40.000 

fl 3 .000 




