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Abstract 

ABSTRACT 

This report descibes an analysis of an out-patients department and the possibilities for 
reductions of waiting times for consultations and improvement of patientflow between the 
department and research departments, specific for the specialisms cardiology and 
orthopaedics. Besides solutions for the present situation, proposals were made for structural 
improvement to guarantee a situation that meets agreed standards in the long term. 
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Opdrachtgever lll 

OPDRACHTGEVER 

De opdrachtgever voor dit afstudeeronderzoek is het St. Laurentius Ziekenhuis te 
Roermond, een algemeen streekziekenhuis, waar 18 specialismen vertegenwoordigd zijn. Het 
verzorgt de ziekenhuisverpleging voor Roermond en omstreken, een gebied dat circa 
122. 000 inwoners telt. 
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Voorwoord V 

VOORWOORD 

Dit verslag beschrijft bet afstudeeronderzoek dat uitgevoerd is als afsluitend onderdeel van de 
opleiding Techniscbe Bedrijfskunde aan de Techniscbe Universiteit Eindboven. Doe) hierbij is 
bet Ieren zelfstandig in de praktijk toepassen van opgedane kennis. Het onderzoek is 
uitgevoerd van juni 1995 tot en met juni 1996 bij bet St. Laurentius Ziekenhuis te Roermond. 

Ik wil de specialisten en medewerkers van bet ziekenhuis bedanken voor bun medewerking 
en inzet bij bet onderzoek. Hierbij gaat mijn speciale dank uit naar de cardiologen, de 
ortbopaeden, bun secretaresses en de medewerkers van de gipskamer, bet afsprakenbureau, 
de functie-afdeling en de rontgenafdeling. 
Daamaast wil ik mijn begeleiders, dhr. Jansen, dhr. Verzellenberg, dhr. Van de Kar en 
dhr. Kirkels bedanken voor bun kritiscbe opmerkingen en plezierige samenwerking. 

Tot slot wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor bun aanwijzingen gedurende bet 
onderzoek en bij bet schrijven van bet verslag. 

Oliver de Boer 
juli 1996 
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Jnleiding I 

INLEIDING 

De polikliniek is het gezicht van het ziekenhuis: het gros van de contacten van patienten met 
het ziekenhuis vindt daar plaats. Om een goede service te verlenen aan de patienten is een 
soepel verloop van deze contacten noodzakelijk. De praktijk in veel ziekenhuizen leert 
echter, dater nog ruimte is voor het verbeteren van die service. Zo blijven lange wachttijden 
oorzaken voor onvrede bij patienten en patientenorganisaties. 

Dit verslag beschrijft een onderzoek uitgevoerd bij het St. Laurentius Ziekenhuis gericht op 
het verbeteren van de service aan de patienten door het verkorten van de bezoekduur en 
verbeteren van de doorstroom tussen de consulten en onderzoeken. Daarbij is de volgende 
doelstelling voor het onderzoek opgesteld: 
1. Bet beperken van de bezoekduur en het verbeteren van de doorstroming, zodat zij 

voldoen aan de vastgestelde normen. 
2. Bet maken van afspraken ten aanzien van het structureel verbeteren en bewaken van 

de bezoekduur en doorstroming, om een zo optimaa/ mogelijke logistieke situatie ook 
op lange termijn te garanderen 

In hoofdstuk I wordt de situatie in het ziekenhuis en de aanleiding tot en voorlopige 
opdracht van dit onderzoek beschreven. 
Aan de hand van een orienterend vooronderzoek met daaruit volgende probleemgebieden, is 
de richting bepaald voor het vervolg van het onderzoek, welke tot uiting komt in de 
probleem- en doelstelling en onderzoeksaanpak. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 2. 
Het eerste punt van de doelstelling is aangepakt in de vorm van drie verbeterprojecten: 
polikliniek cardiologie, functie-afdeling en polikliniek orthopaedie. De projecten zijn 
beschreven in respectievelijk hoofdstuk 3, 4 en 5. 
In hoofdstuk 6 zijn voorstellen toegelicht, die zijn gedaan om een zo optimaal mogelijke 
situatie op lange termijn te garanderen. 
Het verslag wordt afgerond met de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 7. 
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BOOFDSTUK 1. SITUATIEBESCHRIJVING 

In dit hoofdstuk wordt eerst een beeld geschetst van de instelling en afdeling, waar het 
afstudeeronderzoek heeft plaatsgevonden. Vervolgens zullen exteme en inteme 
ontwikkelingen worden belicht, die van invloed zijn op de organisatie en het functioneren van 
de polikliniek. T er afsluiting wordt de aanleiding tot dit onderzoek beschreven en de 
voorlopige onderzoeksopdracht gedefinieerd. 

1.1 Bedrijfsbeschrijving 

Het St. Laurentius Ziekenhuis te Roermond, genoemd naar Bisschop Laurentius Schrijnen, 
werd op 31 maart 1931 in gebruik genomen. Het werd opgericht op initiatief van Mgr. 
Leonardus Driessen, de toenmalige directeur van de Congregatie van de Kleine Zusters van 
de Heilige Joseph te Heerlen [Linssen, 1981]. De Kleine Zusters hebben het ziekenhuis groot 
gemaakt tot 1967, waama beheer en eigendom overgingen op een stichting. 

Het St. Laurentius is een algemeen streekziekenhuis. Het verzorgt de ziekenhuisverpleging in 
Roermond en omstreken, een gebied met ongeveer 122.000 inwoners. Het ziekenhuis telt 
circa 450 bedden en heeft een gemiddelde personeelsbezetting van circa 850 
formatieplaatsen. In 1995 waren er 13433 opnames met een gemiddelde verpleegduur van 
9,3 dagen. 

Het bestuur is de hoogste gezagsinstantie van het ziekenhuis, terwijl de verantwoordelijkheid 
voor de dagelijkse gang van zaken ligt bij de directie, bestaande uit een directeur Zorgzaken 
en een directeur Algemene Zaken. Onder de directie staan de verschillende diensten. 
De specialisten verbonden aan het ziekenhuis zijn vertegenwoordigd in het stafbestuur, dat 
o.a. een gesprekspartner is voor de directie. Maandelijks vindt er een stafvergadering plaats, 
die alle specialisten kunnen bijwonen. 

Wegens reorganisatie is een actuele organigram van het ziekenhuis niet aanwezig. Om toch 
een beeld te geven van de organisatie is het organigram van 1992 opgenomen in bijlage I 
(bijlage biz. 3). 

1.2 Beschrijving polikliniek 

Momenteel houden 4 7 specialisten verdeeld over 18 specialismen spreekuur in de polikliniek. 
Per jaar vinden er ruim 160.000 polikliniekbezoeken plaats, waarvan zo'n 43.000 ongewogen 
eerste polikliniekbezoeken (definitie, zie bijlage 2, biz. 4). Een overzicht van de specialismen 
en het aantal polikliniekbezoeken per specialisme in 1994 is opgenomen in bijlage 3 (bijlage 
biz. 6). 
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Organisatie en ruimte 
Organisatorisch valt de polikliniek, evenals de functie-afdeling en andere medisch 
ondersteunende afdelingen., onder de manager Ambulante Zorg. Het afsprakenbureau valt 
onder het Hoofd Administratieve Dienst, de rontgenafdeling en het laboratorium direkt onder 
de direkteur Zorgzaken. 

De specialismen werken als zelfstandige organisatorische units en hebben hun eigen 
medewerksters in dienst, die allen zowel de functie van secretaresse (verslaggeving) als poli
assistente ( verslaglegging) vervullen. De specialist en krijgen alleen voor de werkzaamheden 
van poli-assistentes een vergoeding van het ziekenhuis. De manager Ambulante Zorg heeft 
een functionele relatie met de poli-assistentes. In het vervolg van het verslag zal alleen de 
term secretaresse gebruikt worden voor de medewerksters. 
De spreekuren van de specialismen Urologie en Chirurgie worden geassisteerd door 
verpleegkundigen., welke in dienst zijn van het ziekenhuis. 

De specialisten huren hun ruimte in de polikliniek. Hun kamers liggen geclusterd per speci
alisme. Elk specialisme heeft zijn eigen spreek- en onderzoekkamers met benodigd appara
tuur, balie's bij de polikliniekkamers, een secretariaat en eigen wachtruimtes. 

Route 
Figuur 1. 1 (blz. 4) geeft een algemene beschrijving van de meest voorkomende gangen van 
een patient door de polikliniek. 
De patient maakt op verwijzing van de huisarts een afspraak voor een poliklinisch consult 
met een specialist. De tijd die verstrijkt voordat de afspraak kan plaatsvinden., wordt 
toegangstijd genoemd (definitie, zie Bijlage 2, blz. 4) . 
Op de dag van de afspraak meldt de patient zich bij de secretaresse van het betreffende 
specialisme, waarna hij plaatsneemt in de wachtruimte. In bepaalde gevallen moet de patient 
voor het consult een onderzoek ondergaan. 
In de wachtruimte wordt de patient geroepen voor het consult. De vier meest voorkomende 
scenario's na bet consult zijn: 
1. de patient moet een nader onderzoek ondergaan en vervolgens een afspraak 

maken voor een berbalingsconsult (definitie, zie Bijlage 2, blz. 4); 
2. de patient moet na een door de specialist aangegeven periode terugkomen 

voor een controle-consult (definitie, zie bijlage 2, blz. 4); 
3. de patient boeft niet meer terug te komen bij de specialist; 

· 4 . de patient wordt opgenomen. Hiervoor maakt hij een afspraak bij bet opna
mebureau. Na ontslag, moet hij terugkomen voor een controle-consult. 
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De volgende onderzoeken worden aangevraagd: rontgen-, laboratorium- en functieon
derzoeken. Enkele rontgen- en functieonderzoeken gebeuren op afspraak, andere onder
zoeken kunnen meteen na het consult plaatsvinden. De patient moet vervolgens een afspraak 
maken voor een herhalingsconsult voor de uitslag. In enkele gevallen krijgt de patient de 
uitslag tijdens het onderzoek ofbij een herhalingsconsult meteen na het onderzoek. 
Als de patient een poliklinische behandeling moet ondergaan, wordt eenzelfde route 
doorlopen als die voor een consult. 

Afspraken 
Afhankelijk van het specialisme spreekt een patient af bij het afsprakenbureau (AB) of de 
secretaresse van het desbetreffende specialisme. De volgende specialismen maken gebruik 
van het AB: Chirurgie, Gynaecologie, Dermatologie, Longgeneeskunde, Oogheelkunde, 
Orthopaedie, Revalidatiegeneeskunde en Urologie. 
De keuze wel of niet met het AB te werken ligt bij de specialismen. 

Bij het AB, de internisten en een cardioloog worden de afspraken in het 
computerafspraaksysteem ingevoerd, andere specialismen maken de afspraken handmatig. 
Maakt het AB de afspraken voor een specialisme dan geeft zij de afsprakenlijst twee dagen 
van tevoren door aan de desbetreffende poli. Uitzonderingen zijn de longartsen, die een week 
van tevoren een voorlopige uitdraai van de spreekuurlijst krijgen, die door de secretaresses 
op juistheid gecontroleerd wordt, en de chirurgen, die een voorlopige lijst twee weken van 
tevoren krijgen om de spoedplaatsen op te vullen (hiervoor is een plaats per dag vrij 
gehouden). 

Het afspraakschema (definitie, Bijlage 2, blz. 4) berust op ervaring, net als het aantal 
dagdelen per specialisme. Men probeert ruimte vrij te houden voor spoed en herhalingscon
troles, wat niet altijd mogelijk is vanwege de grote vraag naar poliklinische consulten. 

Op het AB wordt geen uniform afspraakschema gebruikt. Elke specialist heeft hierover zijn 
eigen afspraken met het bureau, zoals het wel of niet plannen van patienten buiten de vaste 
tijden van het spreekuur. Wijzigingen van de tijden of annuleringen van een spreekuur van 
een bepaalde dag worden in het computersysteem verwerkt. 
Er is voor het AB vastgelegd dat spoedgevallen alleen op aanvraag van de huisarts in de 
spreekuurlijst mogen worden opgenomen. Bij semi-spoed, afspraken binnen een week, dient 
de assistente van de huisarts te bellen naar het AB. 

Overleg 
Er vindt geen structureel overleg plaats tussen de specialismen en rontgen en laboratorium 
over afstemming van de capaciteit en de spreekuren op de poli. Dit is volgens de hoofden van 
het laboratorium en rontgen ook niet nodig, vanwege de evenwichtige spreiding over de hele 
week van de spreekuren van de specialismen, die vaak beroep op hen doen. Overleg met de 
functieafdeling vindt, afhankelijk van het specialisme, een keer per maand tot een keer per 3 
maanden plaats. Er is geen structureel overleg tussen het AB en de specialismen. 
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Uitslagen 
De uitslagen van laboratorium- en rontgenonderzoeken worden ingevoerd in het 
computersysteem van het ziekenhuis en kunnen door elke specialist worden opgevraagd. De 
aanvrager van het onderzoek krijgt de schriftelijke uitslag ook via de inteme post. Uitslagen 
van pathologie en de functieafdeling worden enkel via de inteme post verstrekt. 

Archivering 
Elk specialisme heeft eigen polikaarten voor zijn patienten. Er is wel een klinische status per 
patient. Op elk polisecretariaat wordt een lopend archief bij gehouden van patienten, die na 
korte tijd terug moeten komen. De kaarten van patienten die langer weg blijven worden in 
een opbergarchief geplaatst. De opbergarchieven van de verschillende specialismen liggen 
centraal in de kelder, met uitzondering van cardiologie en longgeneeskunde, die hun archief 
elders in huis hebben. 
Elk specialisme hanteert een ander soort polikaart, waardoor verschillende soorten 
opbergkasten noodzakelijk zijn. 

1.3 Externe ontwikkelingen 

Het ziekenhuis heeft te maken met eisen en veranderingen van buitenaf. Welke partijen 
invloed uitoefenen op het ziekenhuis is weergegeven in figuur 1.2. 

poli1iice, maalschappelgke 
ecooomische en tedmologsie 
ootwikkcmgen 

pelii!nten 

I 
~-ov-erhe-ld-~ •---► 8 .., __ ,20r~e~mraa~ I 

t 
I 20rgaaroede~ 

Figuur 1.2 Invloeden op het ziekenhuis 

Enkele eisen en veranderingen die van invloed zijn op de polikliniek worden hier beschreven. 
De overheid stimuleert het verbeteren van de kwaliteit van de zorg o.a. door het 
uitvaardigen van wetten zoals de K waliteitswet Zorginstellingen. 
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Gevolg: 
Er moet worden aangetoond dat binnen bet ziekenhuis en dus ook in de polikliniek, 
gewerkt wordt aan bet verbeteren, bewaken en borgen van de kwaliteit van de zorg. 
V anuit de overheid wordt de kwaliteit getoetst door de inspecteurs voor volks
gezondheid. 
De patient wordt mondiger. Zo stelt hij meer eisen aan de informatie over en betrok
kenheid bij zijn behandeling. Ook krijgen zowel patienten- en consumentenorganisa
ties als de individuele patient in de komende jaren meer mogelijkheden om de 
geleverde zorg te beoordelen. Zowel de Medezeggenschapswet, de Wet op de 
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, de BIG-wet als de Wet Klachtenrecht 
Clienten Zorgsector geven de patienten deze mogelijkheden. 
Gevolg: 
Druk om meer patientgericht te werken. Om te onderzoeken hoe de zorg en service 
geleverd door bet ziekenhuis door de patienten gewaardeerd wordt, wordt er door de 
kwaliteitsfunctionaris en bet patientenservicebureau een enquete voor de kliniek 
uitgewerkt, welke later aangepast zal worden voor de polikliniek. 
Bezuinigingen. Overheid en zorgverzekeraars oefenen met budgettering steeds meer 
druk uit op de ziekenhuizen om efficienter te werken en bet aantal verrichtingen te 
beperken. 
Gevolg: 
Samen met de toenemende mogelijkheden van medisch technisch handelen is dit een 
reden voor de verschuiving van klinische naar poliklinische en dagbehandeling. Verder 
wordt bet aantal polikliniekbezoeken voorgeschreven in de produktieafspraken tussen 
directie en zorgverzekeraars. 
Stijgend aantal polikliniekbezoeken. De geleidelijk ouder wordende bevolking, 
vakinhoudelijke ontwikkelingen en de maatschappelijke afnemende acceptatie van 
gebrek en handicap, leiden tot een alsmaar toenemende vraag naar gezondheidszorg 
en zo ook tot een stijging van bet aantal poliklinische consulten. 
Gevolg: 
T oenemende druk op de spreekuren: vindt er geen uitbreiding plaats van de 
spreekuren, dan zullen er meer patienten per spreekuur gezien moeten worden of de 
toegangstijden zullen toenemen; 
Automatisering. Dit biedt grote mogelijkheden op bet gebied van snelle informatiever
werking en -uitwisseling. 
Gevolg: 
Mogelijkheden om uitslagen sneller en voor een groter aantal gebruikers beschikbaar 
te stellen. Verder wordt bet maken van de afspraken gemakkelijker, bijvoorbeeld door 
de mogelijkheid om op een punt afspraken te maken voor een onderzoek en een 
herhalingsconsult. 
In bet ziekenhuis wordt geleidelijk overgegaan van bet handmatig maken van de 
afspraken naar gebruik van de computer. Zo zal op korte termijn het afspraaksysteem 
van de functie-afdeling geautomatiseerd worden. 
In de vorm van ISO 9004.2 en PACE-normen [TNO, 1993] zijn er richtlijnen voor 
bet borgen van de kwaliteit. Bij de bruikbaarheid van de ISO-norm voor de gezond
heidszorg worden echter vraagtekens gezet [Broekhuis, 1995]. De Nederlandse 
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vereniging van Ziekenhuizen heeft besloten de P ACE-normen als uitgangspunt te 
nemen voor een in de toekomst in te stellen accreditatieprocedure voor ziekenhuizen. 
Gevolg: 
Druk om in het hele ziekenhuis de kwaliteit te borgen. 

1.4 lnterne ontwikkelingen 

Enkele ontwikkelingen in het ziekenhuis en hun gevolgen voor de polikliniek zijn: 

Om in te spelen op de exteme ontwik.kelingen wordt er in het ziekenhuis gewerkt aan 
het verbeteren van de kwaliteit. Zo is er een strategie voor integrale kwaliteitszorg 
opgesteld, waarvan het vaststellen van een concreet kwaliteitsbeleid de eerste uitge
voerde stap is. Verder is er in september 1994 een kwaliteitsfunctionaris aangesteld en 
is er een commissie Kwaliteitszorg. Het ziekenhuis wil kwalitatief goede zorg leveren 
door patientgericht, deskundig, zorgvuldig en goed georganiseerd samen te werken, 
zowel intern als met exteme partners. Het kwaliteitsbeleid is gericht op bet aantonen 
van goede zorgverlening, systematische verbetering van zorg en het borgen van goede 
kwaliteit. De aanpak in dit beleid is gericht op het uitvoeren van kleine verbeter
projecten in het hele ziekenhuis met aandacht voor opleiding en ondersteuning. 
Gevolg: 
Tijdens dit onderzoek heeft er een verbeterproject plaats gevonden op de 
functieafdeling. Hierbij is gekeken naar de mogelijkheden om, bij meerdere 
hartfunctie-onderzoeken voor een patient, deze op een dag te laten plaatsvinden. 
Momenteel vindt er een organisatieverandering plaats. Wijzigingen in de organisatie 
worden gebaseerd op de noodzaak tot verbeteren van samenwerking, onderlinge 
afstemming en communicatie. Uitgangspunt is dat coordinatie van de zorg zo dicht 
mogelijk bij de zorgverlening plaatsvindt met zo weinig mogelijk hierarchische 
ruveaus. 
Gevolg: 
Het AB en de poliklinieken zullen een organisatorische eenheid vormen direct onder 
de manager Ambulante Zorg. De relatie tussen de manager en de polikliniek
assistentes zal dan geformaliseerd worden. Dit betekent meer coordinatiemogelijkheid 
voor de manager Ambulante Zorg. 
T oegelaten zullen worden: een vierde cardioloog, een vijfde chirurg en een 
kaakchirurg. 
Gevolg: 
Meer ruimtegebruik en een groter aantal spreekuren per week. Verder een verlichting 
van de bezettingsgraad van de tijd van de specialisten van de betreffende specialismen. 
Het patientenservicebureau (PSB) is een bureau dat informatie en voorlichting 
verschaft aan de patienten over het ziekenhuis, ziekte en behandelingen en over 
patientenverenigingen en dienst- en of hulpverlenende instanties. Verder kunnen de 
patienten daar hun klachten, opmerkingen en suggesties kwijt. Een taak van het PSB 
is het maken van nieuwe folders en het herzien van oude folders. Verder wordt er 
gewerkt aan het aanschaffen van een geautomatiseerd klachtenregistratiesysteem. 
Momenteel worden er nog handmatig dossiers aangelegd. 
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Gevolg: 
Betere voorlichting door aangepast foldermateriaal en bij de komst van een 
geautomatiseerd klachtenregistratiesysteem, een beter totaaloverzicht van de klachten. 
In enkele afdelingen is begonnen met kwaliteitsborgingsprojecten. De P ACE-bor
gingsnormen dienen daarbij als leidraad. 
Gevolg: 
Hoewel er nu nog geen borgingsproject in de polikliniek plaatsvindt, zal dit 
waarschijnlijk in een later stadium wel gebeuren. Dit zal een beter inzicht in de gang 
van zaken tot gevolg hebben. Momenteel is er zo goed als niets vastgelegd over de 
gang van zaken in de polikliniek. 

1.5 Aanleiding en voorlopige opdrachtf ormulering 

Er zijn door specialisten, medewerkers en patienten verbeteringspunten voor de polikliniek 
gesignaleerd, welke doorgegeven zijn aan de ziekenhuisleiding. 
Zo is er door de medewerksters van het afsprakenbureau gemeld, dat er weinig uniformiteit is 
in de afspraakschema's van de verschillende specialisten, wat het inwerken van nieuwe en 
tijdelijke krachten bemoeilijkt. 
Een ander voorbeeld is dat er gemiddeld een keer per zeven weken door een patient een 
melding bij het patientenservicebureau binnenkomt van een wachttijd van meer dan een uur. 
Lange wachttijden zijn ook door specialisten en medewerkers gesignaleerd. 
Verder is er een percentage no-shows van ongeveer 10% waargenomen bij de longartsen, 
wat in de meeste gevallen tot leegloop leidde (definities, zie bijlage 2, biz. 4). 

Hoewel deze zaken bij de ziekenhuisleiding bekend waren, was er weinig inzicht in welke 
mate de knelpunten spelen in de polikliniek en bij de verschillende specialismen en wat de 
onderliggende oorzaken zijn. 

Om tot een beter inzicht in de gang van zaken in de polikliniek te komen, is, in het kader van 
de kwaliteitsverbetering van de zorg binnen het ziekenhuis, besloten tot een bedrijfskundig 
onderzoek binnen de polikliniekorganisatie. Doel daarbij was dat er doelmatiger gewerkt kan 
gaan worden, ten faveure van medisch specialisten, polikliniekmedewerkers en patienten. Uit 
een eerste gesprek met de bedrijfsbegeleiders volgde de voorlopige opdrachtformulering van 
dit onderzoek: 

Voorlopige opdrachtf ormulering: 
Bet maken van een inventarisatie van de knelpunten [o.a. op het gebied van gebroik van 
faciliteiten, de a/stemming tussen specialisten en afdelingen m. b. t. het afsprakenbeleid en 
afspraaksysteem J en hun oorzaken m. b. t. de polikliniek van het St. Laurentius Ziekenhuis te 
Roermond en het zoeken naar oplossingen en mogelijkheden tot verbetering. Ajhankelijk 
van de resu/taten zal een implementatieplan worden opgesteld, waarbij de meest urgente 
kwesties prioriteit zu/len krijgen. 
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BOOFDSTUK 2. PROBLEEMGEBIEDEN EN DOELSTELLING 

Ter verkenning van het onderzoeksgebied is een vooronderzoek gestart. Dit hoofdstuk 
beschrijft het vooronderzoek en de gesignaleerde probleemgebieden. Vervolgens worden de 
daaruit volgende definitieve probleem- en doelstelling uitgewerkt. Ter afsluiting wordt de 
aanpak voor het vervolg van het onderzoek beschreven. 

2.1 Vooronderzoek 

Het orienterende vooronderzoek had als doel inzicht te krijgen in de gang van zaken en 
problemen bij de polikliniek. Van groot belang daarbij waren de wensen en ervaringen van 
alle partijen in de polikliniek, te weten patienten, specialisten en hun secretaresses en 
verpleegkundigen, de onderzoekafdelingen, het afsprakenbureau en het management. 

Voor een inventarisatie van de probleemgebieden is gebruik gemaakt van de volgende 
aanweztge gegevens: 
* geregistreerde klachten van patienten 

* 

Patienten kunnen hun klachten kenbaar maken bij het PSB. Naar alle waar
schijnlijkheid zijn de binnengekomen klachten maar een fractie van het totale aantal 
klachten van patienten. Een reden voor deze veronderstelling is het soort klachten dat 
binnenkomt. Als er bijvoorbeeld op een dag een klacht binnenkomt over een wachttijd 
van ruim een uur op de poli, dan hebben de patienten net voor en na de klager hoogst 
waarschijnlijk eenzelfde wachttijd gehad. Bij het niet melden van alle klachten kunnen 
zaken een rol spelen als het niet de moeite willen nemen om een klacht te melden en 
de bereikbaarheid van en bekendheid met het PSB. 
Er is een enquete onder de patienten overwogen om een meer volledig beeld van hun 
ervaringen te krijgen. Gezien de tijd die hiermee gepaard gaat, is besloten dit niet te 
doen. 
Hoewel de binnengekomen klachten geen beeld geven in welke mate, geven ze wel 
weer welke knelpunten er spelen in de polikliniek. In Bijlage 4 (blz. 7) is een 
overzicht van de klachten gegeven. 
verslag onderzoek no-shows 
Onderzoek bij de longartsen in september en oktober 1994 wees uit dat ongeveer 
10% van de patient niet verscheen voor zijn afspraak. Een kwart daarvan wordt 
veroorzaakt doordat de patient opgenomen of overleden is of al eerder dan 
afgesproken bij de specialist is geweest. Daarbij komt het ook voor dat na opname 
een nieuwe afspraak wordt gemaakt, terwijl er een oude staat, die dan niet afgemeld 
wordt. Reden dat deze afspraken niet verwijderd werden, is dat het AB, die de 
afspraken maakt voor de longartsen, de patienten niet kent en dus niet op de hoogte 
was dat de afspraken vervielen. Er wordt een afspraaktermijn aangehouden van een 
half jaar. Sinds juli 1995 krijgen de longartsen een voorlopige afsprakenlijst van het 
AB twee weken van tevoren. De secretaresses controleren of er nog mensen op lijst 
staan die opgenomen of overleden zijn of die al eerder langs zijn geweest. Hoewel 
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* 

concrete gegevens niet beschikbaar zijn, is er volgens de longartsen op het eerste 
gezicht wel een afname van de no-shows. Herhaling van het onderzoek zou concrete 
gegevens opleveren. 
interne nota's en jaarverslagen 

Daarnaast zijn er interviews gehouden met specialisten en medewerkers om inzicht te krijgen 
in hun wensen en verbeteringspunten en is er onderzoek gedaan bij het afsprakenbureau: 
* 

* 

interviews 
Met het doel een breed beeld te krijgen van het soort klachten dat speelt in de 
polikliniek, zijn eerst de hoofden van de afdelingen die een intensieve interactie 
kennen met de polikliniek gei:nterviewd: de Teamleidster Afsprakenbureau, de 
Coordinerend Hoofdlaborante Rontgen, de Hoofdanaliste Trombosedienst en het 
Hoofd Functieafdeling. Vervolgens zijn, op indicatie van de Manager Ambulante 
Zorg, specialisten van verschillende maatschappen geinterviewd: Cardiologie, 
Orthopaedie, Longgeneeskunde, Chirurgie en Interne Geneeskunde. Van Cardiologie, 
Longgeneeskunde en Chirurgie zijn de secretaresses gemterviewd om punten m.b.t. 
de gang van zaken te verduidelijken en om hun wensen te horen. Bij chirurgie is ook 
een verpleegkundige gemterviewd. Daarnaast zijn er enkele gesprekken met de 
manager Ambulante Zorg gevoerd. 
De interviews zijn afgenomen aan de hand van gestructureerde vragenlijsten (Bijlage 
5, biz. 8). De resultaten van de interviews zijn opgenomen in bijlage 6 (biz. 10). 
onderzoek afsprakenbureau 
Na de interviews waren er nog enkele onduidelijkheden. Om deze op te helderen en 
om een beeld te krijgen van het computerafspraaksysteem is er een ochtend mee 
gelopen met het AB. Door gesprekken met de medewerksters te voeren zijn enkele 
knelpunten naar voren gekomen. Deze zijn opgenomen in bijlage 7 (biz. 12). 

Verder zijn er tijdens het vooronderzoek door observaties de volgende punten naar voren 
gekomen: 
* de geplande duur van een consult bij het AB is vijf minuten of een veelvoud daarvan. 

* 

· * 

* 

* 

Het is onwaarschijnlijk dat deze tijd overeenkomt met de gemiddelde consultduren 
van de verschillende specialisten. 
elk specialisme heeft haar spreek- en onderzoekkamers welke gedurende de week 
vaak een dagdeel of enkele dagdelen leeg staan. Tegenover deze lage bezettingsgraad 
staan klachten van medewerkers en specialisten over beperkte ruimte. 
in de huidige situatie komen alleen incidenteel klachten binnen. Er ontbreekt dan ook 
een goed inzicht in de ervaringen van de patienten. 
Elk specialisme heeft haar eigen soort polikaarten, waardoor er ook verschillende 
opbergkasten nodig zijn. Verder heeft elk specialisme haar eigen schoningsprocedu
res. Sommige schonen om de vijf jaar, terwijl ander specialismen enkel de polikaarten 
van de overleden patienten eruit halen. Aangezien alle opbergruimtes vol raken, is het 
verstandig om concrete regels op te stellen voor het schonen. 
Afspraken worden op verschillende punten gemaakt. Zo moet iemand na consult voor 
onderzoeken lopen naar de verschillende onderzoekafdelingen om afspraken te maken 
en daarna weer naar de secretaresse of AB om een afspraak te maken voor een 
herhalingsconsult. 
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Het vooronderzoek geeft een beeld van welke zaken door de partijen in de polikliniek als 
problemen worden ervaren. Gezien de overeenkomst van de verbeterpunten die door alle 
partijen genoemd werden, werd geen extra inzicht verwacht in het soort problemen door 
uitbreiding van het vooronderzoek. 

2.2 Inventarisatie van gesignaleerde probleemgebieden 

Door de geregistreerde verbeterpunten te groeperen, onstaan een vijftal probleemgebieden 
die leven bij de partijen in de polikliniek. Deze komen niet in dezelfde mate op de 
verschillende plaatsen in de polikliniek voor. Per probleemgebied is een beeld gegeven van 
onderliggende oorzaken. 

* Wachttijden voor consult 
Uit de geregistreerde klachten en gesprekken met medewerkers blijkt dat er bij 
verschillende specialismen wachttijden optreden die langer zijn dan acceptabel. De 
oorzaken verschillen per specialist en per dag. Volgens Vissers [Vissers, 1993] zijn er 
vijf mogelijke oorzaken voor het ontstaan van wachttijden: 

patient komt te laat. In de praktijk Jeidt dit echter zelden tot wachttijd, omdat 
de patient gemiddeld te vroeg komt. Alleen als er verder geen andere 
patienten zich gemeld hebben voor hun afspraak, kan te Iaat komen vertraging 
van het spreekuur opleveren. Dit is gesignaleerd door de longartsen en bun 
secretaresses; 
patient komt niet opdagen (no-show) of komt zonder afspraak. Uit de 
gesprekken met de secretaresses blijkt dat alleen spoedpatienten zonder 
afspraak komen. Volgens de gemterviewden zijn er per spreekuur gemiddeld 
meer no-shows dan spoedpatienten, wat leidt tot een vermindering van de 
druk op het spreekuur in plaats van wachttijd; 
specialist begint te laat. Gevolg: alle patienten hebben aan het begin van het 
spreekuur al eenzelfde "basis" wachttijd. 
Oorzaken hiervoor zijn: uitloop van activiteiten voor het spreekuur, het niet 
bewust zijn van de tijd of gebrek aan discipline van de specialist; 
afspraakschema voldoet niet: er wordt te weinig tijd per patient gepland. 
Hierdoor neemt de wachttijd Iineair toe naar mate de afspraak later op de poli 
gepland is. 
Het is waarschijnlijk dat de geplande consultduur bij het afsprakenbureau van 
5 minuten of een veelvoud daarvan, niet overeenkomt met de werkelijke 
gemiddelde consultduur bij de specialisten. 
Oorzaak dat het afspraakschema niet voldoet, is dat men inzicht mist in de 
situatie en verbeteringsmogelijkheden of dat men de noodzaak van een goed 
afspraakschema niet erkent; 
onderbrekingen tijdens het spreekuur. Hierdoor neemt de wachttijd 
stapsgewijs toe. 
Uit de gesprekken met de specialisten blijkt dat deze voorkomen in de vorm 
van telefonische onderbrekingen of het weggeroepen worden. Onderbrekingen 
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* 

* 

* 

leiden tot wacbttijden door bet strakke afspraakscbema, vanwege een boge 
bezettingsgraad van de tijd van de specialist. Dit vloeit voort uit de beperlcte 
capaciteit t .o .v. de vraag. 

Doorstroom consult-onderzoek-berbalingsafspraak 
Een niet-optimale doorstroom (definitie, zie bij lage 2, biz. 4) wordt veroorzaakt 
doordat de patient, bij onderzoeken op dezelfde dag als bet consult en/of 
berbalingsconsult, voor elk "station" moet wacbten Verd er moet de patient meerdere 
keren terugkomen voor verschillende onderzoeken. 
Het is patientvriendelijker alle onderzoeken en herbalingsafspraken zo snel mogelijk 
achter elkaar te laten plaatsvinden, bet liefst op een dag. De pralctijk in andere 
ziekenhuizen leert dat dit mogelijk is. 
Patienten moeten meerdere keren terug komen door de toegangstijden voor de 
verschillende onderzoeken en herhalingsconsulten en het feit dat de uitslagen niet 
meteen beschikbaar zijn. 
Bij onderzoek meteen na het consult ontstaan er wachttijden voor elk "station" door 
de beperlcte capaciteit en het feit dat de aanstroom van patienten bij de 
onderzoeksafdelingen moeilijk voorspeld en beheerst kan worden ( er worden geen 
afspraken voor die onderzoeken gemaalct). 

Afstemming tussen specialismen en afsprakenbureau 
Gevolg van gebrek aan afstemming tussen de specialisten en het AB is dat er bij beide 
partijen weinig inzicht is in de mogelijkheden en wensen van de andere partij . 
Zo bemoeilijken de vele regels van de spreekuren en wijzigingen door de specialisten 
het werken op het AB . De gevolgen van deze regels en wijzigingen zijn in Bijlage 7 
(biz. 12) opgenomen. 
Aan de andere kant vinden de specialismen dat het AB inzicht mist in de patient en 
zijn probleem en dat het AB niet goed aan de wensen van het specialisme kan 
voldoen. Zo zijn er bij de specialisten klacbten over slechte spreiding van patienten 
over de week, langere toegangstijd dan nodig en telefoontjes van de huisarts waarom 
de patient niet eerder geholpen kan worden. 
Structureel overleg tussen het AB en de specialismen zal een groot dee) van de 
klacbten verbelpen. 

Ruimtegebruik 
Het gebruik en indeling van de beschikbare ruimte bemoeilijken in bepaalde gevallen 
het werken. Voorbeelden zijn het kleine secretariaat van de longartsen en de situering 
van hun opbergarchief in een antler gebouw dan de polikliniek, de Noteboom. 
Hoewel de beschikbare ruimte een gegeven is, zijn er wel mogelijkheden tot verbete
ring van het gebruik van de ruimte. Zo hoeven er geen patienten te staan in de wacht
kamer, als er een afspraakschema gehanteerd wordt waarbij er geen lange wachttijd is 
en zo het aantal wachtenden beperlct blijft. Ook kunnen toenamen van het aantal 
specialisten of spreekuren opgevangen worden, door efficienter gebruik van de onder
zoekkamers. De meeste specialismen gebruiken kamers zonder specialisme-specifieke 
apparatuur, zodat gebruik van een onderzoekkamer door meerdere specialisten moge
lijk is. De huidige bezettingsgraad van de onderzoekkamers laat dit ook toe. 
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* Patientgericht handelen 
Er zijn in de huidige organisatie van de polikliniek gebieden waar er meer op de 
behoeften van de patient ingesprongen kan worden. Voorbeelden zijn de wachttijden 
en bet feit dat een patient, als hij afspraken moet maken voor onderzoeken, hiervoor 
bij alle betreffende onderzoekafdelingen langs moet. 
Verder zijn er in de relatie met de patient bij sommige specialisten en medewerkers 
verbetermogelijkheden m.b.t . bet patientvriendelijk handelen. Dit komt onder andere 
naar voren in bet aantal geregistreerde klachten over onheuse bejegening. 

2.3 Probleem- en doelstelling onderzoek 

Gezien de beperkte tijd van bet onderzoek kunnen niet alle probleemgebieden nader 
onderzocht en aangepakt worden. In samenspraak met de begeleiders van bet ziekenhuis is 
overeengekomen om bet vervolg van bet onderzoek op wachttijden en doorstroom consult
onderzoeken-herhalingsconsult te richten. Redenen hiervoor zijn: 
• bet optimaal benutten van de specifieke mogelijkheden van de onderzoeker ( extra 

capaciteit, geen andere verplichtingen binnen bet ziekenhuis ): nader onderzoek op bet 
gebied van wachttijden en doorstroom is tijdrovend, waardoor de specialisten en 
medewerkers er niet aan toekomen; 

• dat door relatief kleine veranderingen, zoals aanpassingen van afspraakschema's, op korte 
termijn merkbaar resultaat verwacht wordt. Deze verwachting is gebaseerd op literatuur 
[Vissers, 1993 ; Worthington and Brahimi, 1993]. 

Een meer patientgerichte mentaliteit heeft tijd nodig om te groeien en oplossingsrichtingen 
voor de a/stemming tussen specialismen en afsprakenbureau kunnen door de betrokken 
partijen uitgewerkt worden zonder de berniddeling van een derde partij. Bij bet 
ruimtegebruik gaat bet om meerdere kleine problemen verspreid over de verschillende 
specialismen, waardoor bet ook bier de voorkeur heeft verbeteringsvoorstellen door de 
betrokken partijen te laten uitwerken. 

Aan de hand van de resultaten van bet vooronderzoek zijn de definitieve probleemstelling en 
doelstelling opgesteld. Hierbij is begonnen met een analyse van bet ziekenhuisdoel en de 
probleemgebieden: 
Ziekenhuisdoel 

· In bet kader van bet kwaliteitsbeleid: bet optimaal organiseren van bet proces, dat in 
verscheidene bezoeken aan de polikliniek van het ziekenhuis plaatsvindt. Hierbij staat de 
patient en zijn wensen centraal. 
Probleem 
De huidige situatie voldoet niet aan de standaard die de ziekenhuisleiding voor ogen heeft. 
Verschijnselen 
Klachten van patienten, medewerkers en specialisten, wachttijden, ect. (zie 2.1 en 2.2, biz. 
10-14) 
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Uit de analyse vloeide de volgende probleemstelling voort: 
Hoe kan de organisatie van de polikliniek, waaronder o.a. val/en 

- de afspraaksystemen van de polikliniek 
- de a/stemming tussen de specialismen en de onderzoekafdelingen 
- personele organisatie 

binnen het kader van het ziekenhuisbeleid het beste aangepast worden, zodat de sen1ice aan 
de polikliniekpatienten verbeterd wordt? 
Hierbij denkend aan het structureel beperken van 

- de gemiddelde bezoekduur van patienten aan de polikliniek 
- de tijd tussen het consult, onderzoeken en de uitslag, 

zodat zij blijvend voldoen aan 
- de wensen van alle belanghebbenden resp. uitgesproken normen. 

De probleemstelling is vertaald naar de volgende deelvragen, die als leidraad dienen bij het 
uitvoeren van bet onderzoek: 
* Hoe is de buidige situatie? (o.a. wachttijden, bezoekduren, doorstroomtijden) 
* Welke normen kunnen worden vastgesteld, die acceptabel zijn voor alle partijen bij de 

* 
* 
* 

polikliniek? 
Welke verbeteringsmogelijkheden zijn er? 
Hoe kunnen verbeteringsvoorstellen worden gelIIlplementeerd? 
Hoe kan de toekomstige situatie worden bewaakt? 

Uit de probleemstelling volgt de tweeledige doelstelling voor bet onderzoek: 

1. Het beperken van de wachttijd voor het consult en het verbeteren van de 
doorstroming, zodat zij voldoen aan de vastgestelde normen. 

2. Het maken van afspraken ten aanzien van het structureel verbeteren en bewaken van 
de wachttijd en doorstroming, om een zo optimaa/ mogelijke /ogistieke situatie ook 
op /ange termijn te garanderen. 

Gezien de tijd en omvang van een onderzoek naar wachttijden en doorstroom bij alle 
specialismen, is er, in overleg met de bedrijfsbegeleiders, besloten dat het onderzoek, m.b.t. 
het eerste punt van de doelstelling, beperkt wordt tot de specialismen Cardiologie en 
Orthopaedie. Argument voor deze keuze is dat bij deze specialismen lange wachttijden zijn 
gesignaleerd en zij een sterke interactie kennen met respectievelijk de functie-afdeling en de 
rontgenafdeling. Zo kan er naar beide probleemgebieden onderzoek gedaan worden en 
kunnen de bevindingen gebruikt worden om de logistieke situatie bij de andere specialismen 
te verbeteren. 
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2.4 Onderzoeksaanpak 

In figuur 2. 1 is de structuur van het onderzoek en het verslag weergegeven. 

aanleiding en opdracht 
H.1 

J 
doelstelling uit 

vooronderzoek H.2 

1.wachtlijd en doorstroom 
2. structurele verbetering 

,I, ,I, ,I, J 

verbelerproject verbeterproject 
onderzoek en 

verbeterproject voondellen ta.v. 
polikliniek cardiologie functie-afdeling polikliniek orthopaedie structurele verbetering 

H.3 H.4 H.5 H.6 

I I I I 
j , 

conclusies en 
aanbevelingen 

H.7 

figuur 2.1 Structuur onderzoek en verslag 

Ten aanzien van het eerste deel van de doelstelling, beperken van de bezoekduur en 
verbeteren van de doorstroom, is besloten het verdere onderzoek te splitsen in twee 
verbeterprojecten: Polikliniek Cardiologie en Polikliniek Orthopaedie. De splitsing is gemaakt 
in verband met de verschillen in aard van de spreekuren van de specialismen. Deze werkwijze 
is conform de in het ziekenhuis gehanteerde probleemaanpak. 
Daarnaast is er deelgenomen aan het verbeterproject Functie-afdeling, wegens een overlap 
van de doelstelling van dit project met die van dit onderzoek. 

De projecten zijn als kleine zelfstandige onderzoeken uitgevoerd, waarbij een door de 
kwaliteitsfunctionaris gehanteerde verbetercyclus en het stappenplan van Baarda en De 
Goede [ Baarda, 1990] als handleiding zijn gebruikt. De volgende stappen zijn doorlopen: 

doelstelling formuleren; 
beschrijven huidige situatie 
doen van metingen indien meer gegevens nodig zijn; 
oorzaken voor de verschillen tussen tussen de huidige situatie en doelstelling bepalen; 
uitwerken van verbetermogelijkheden; 
implementatie indien mogelijk. 
Evaluatie 
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De verbeterprojecten zijn beschreven in de hoofdstukken 3,4 en 5. 

Met betrekking tot het tweede punt van de doelstelling, structurele verbetering en bewaking, 
is eerst onderzocht welke afspraken en methoden er in de huidige situatie voor gelden. 
Vervolgens is bepaald welke veranderingen noodzakelijk zijn om een beperking van de 
wachttijden op lange terrnijn te garanderen. Hiervoor zijn voorstellen gedaan, welke zijn 
beschreven in hoofdstuk 6. 

T er afsluiting word en in hoofdstuk 7 conclusies getrokken, met betrekking tot de 
doelstelling, en aanbevelingen gedaan. 
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HOOFDSTUK 3. VERBETERPROJECT POLIKLINIEK CARDIOLOGIE 

3.1 Project beschrijving 

Het verbeterproject Polikliniek Cardiologie is uitgevoerd door de onderzoeker, omdat de 
cardiologen, hun secretaresses en medewerkers van de functie-afdeling reeds deelnamen in 
het verbeterproject Functie-afdeling. 
Bij de introductie van de onderzoeker door de manager Ambulante Zorg bij de cardiologen, 
is de doelstelling van het onderzoek vastgelegd. De cardiologen stonden achter het 
verbeterproject. 
Gedurende het onderzoek zijn de betrokken partijen gemformeerd over de uit te voeren 
stappen en vond er met hen terugkoppeling plaats, na het verwerken van de meetresultaten 
en het uitwerken van de verbetervoorstellen. Daarnaast vond er overleg plaats "in de 
wandelgangen". 

3.2 Doelstelling 

De verbeterpunten die door de betrokken partijen bij de polikliniek cardiologie ZIJn 
gesignaleerd, zijn: 

lange wachttijden voor het poliklinisch consult; 
een niet-optimale doorstoom tussen de functie-afdeling en de poli m.b.t. patienten die 
een ECG moeten laten maken. 

Concrete gegevens ontbreken echter. Beide punten veroorzaken een langere 
bezoekduur voor patienten dan noodzakelijk. 

In overleg met de manager Ambulante Zorg en de cardiologen is de volgende doelstelling 
voor het verbeterproject cardiologie vastgelegd: 
Bereiken van inzicht in de logistieke situatie, teneinde de gemiddelde bezoektijd van 
patienten voor een poliklinisch consult structureel terug te brengen. 

Bij het uitvoeren van het project is de in de literatuur [Vissers, 1993; normenrapport 
poliklinieken, 1985] vermelde norm ten aanzien van wachttijden door de manager Ambulante 

· Zorg en de cardiologen als richtlijn geaccepteerd. Deze norm is: 
50% van de patienten moet binnen 15 minuten gezien zijn, 75% binnen 30 minuten en 95% 
binnen 60 minuten. In de praktijk komt dit overeen met een gemiddelde wachttijd van 
ongeveer 20 minuten. 

Het onderzoeksgebied bestond uit: 
• de poliklinieken van de drie cardiologen; 
• de functie-afdeling, specifiek de ECG's aangevraagd door de cardiologen tijdens het 

spreekuur. 
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3.3 Polikliniek Cardiologie 

Er zijn drie cardiologen verbonden aan bet St. Laurentius. Dit zijn drs. Mattart, drs. Werter 
en drs. Van Nes. De laatstgenoemde beeft op 1 augustus 1995 zijn voorganger, drs. Rook, 
opgevolgd. Vanaf dat moment werken de cardiologen in een maatscbap. De maatscbap beeft 
2 secretaresses per cardioloog en een secretaresse voor de financiele administratie in dienst. 
Per januari 1997 zal er een vierde cardioloog toetreden tot de maatscbap. Het aantal 
secretaresses zal niet toenemen. 

Spreekuren 
De afspraken voor de poli worden door de secretaresses gemaakt. Bij drs. Werter en drs. 
Van Nes gebeurt dit met de computer. Ors. Mattart zal in korte tijd over stappen op bet 
gebruik van bet computersysteem. Er wordt een afspraaktermijn gebanteerd van een jaar. 
De secretaresses balen de polikaarten een week van tevoren uit het archief. Eventuele 
dubbele boekingen ( doordat de patient eerder op spreekuur verschijnt dan gepland of na 
opname een oude afspraak beeft laten staan) en overleden patienten worden van de 
afspraaklijst verwijderd. Wanneer een spreekuur niet doorgaat, verzetten de secretaresses de 
afspraken. 
Elke cardioloog beeft zijn eigen onderzoekkamers en spreekkamer. De laatste wordt ook als 
werkkamer gebruikt. 
De cardiologen bouden elk vier dagdelen per week spreekuur. De vrijdag wordt gebruikt 
voor andere activiteiten dan spreekuur houden. De tijden van de spreekuren en het aantal 
plaatsen per spreekuur vindt u in tabel 3 .1. 

Tbl31 Ge a e :gevens van d ku e spree ren 

Drs. Mattart Drs. Werter Drs. VanNes 

spreekuurtijden ma 13.30-17.00 ma 8.20-11.30 ma 13.30-17.00 
di 8.30-12.30 di 13.20-16.30 di 9.15-12.30 
WO 13.30-17.00 WO 8.30-11.30 WO 13.30-17.00 
do 9.00-12.30 do 13.20-16.30 do 8.30-12.30 

aantal plaatsen per spreekuur ma 5EP+20 CP ma 1 EP+21 CP ma 2 EP+ 33 CP 
di 30 CP di 1 EP+ 21 CP di 3 EP+29 CP 
WO 30 CP WO 1 EP+21 CP wo2EP+33 CP 
do 30 CP do 1 EP+21 CP do 3 EP+ 37 CP 

geplande consultduur EP: 15 min. EP: 10 min. EP: 12 min. 
CP: 7,5 min. CP: 5 min. CP: 6 min. 

pauzes geen 16 keer 5 min. geen 

- EP staat voor "eerste patient" 
CP staat voor "controlepatient" 

- ''het aantal plaatsen per spreekuur" geeft. bet aantal plaatsen op de spreekuurlijsten weer. 
De prakt.ijk is echter dat er door de secretaresses flexibel rnee om gegaan wordt: zo ziet 

drs. Werter gemiddeld meer dan 30 patienten per dag wat betekent dat de meeste plaatsen 
dubbel gegeboekt worden. Verder worden spoed en semi-spoed patient.en in bet voile 

schema tussengevoegd. 



20 

Naast de eerste patienten (EP) en de controlepatienten (CP) komen er ook patienten voor de 
uitslag van aangevraagde onderzoeken. Zij worden meestal aan het begin of het einde van het 
spreekuur gepland. 
Drs. Werter ziet twee patienten tegelijkertijd: Wanneer een patient zich aan het aan- of 
uitkleden is in een onderzoekkamer, ziet hij een andere patient in de spreekkamer of in een 
andere onderzoekkamer. Drs. Mattart en drs. Van Nes zien de patienten een voor een. 
Bij het naar binnen roepen voor het consult houdt drs. Mattart de afspraaklijst aan. Drs. 
Werter en drs. Van Nes houden de volgorde van het melden van de patienten aan. 

Bij de komst van de vierde cardioloog zal er binnen de maatschap bekeken worden hoe het 
werk optimaal verdeeld kan worden. Hierbij zal ook gekeken worden hoeveel spreekuren er 
gedraaid zullen worden in de nieuwe situatie en door wie. 

Route 
De patienten, die komen voor een poliklinisch consult bij het specialisme cardiologie, zijn te 
onderscheiden in twee categorieen (zie figuur 3 .1, biz. 21 ): 
A patienten voor een ECG voor het consult ( ± 86% ). Het betreft hier eerste en 

controlepatienten. De patienten moeten zich op het afspraaktijdstip melden bij de 
secretaresse van de desbetreffende cardioloog, vervolgens kunnen zij naar de functie
afdeling, waar zij zich melden en moeten wachten. Daar worden zij gehaald door een 
functielaborante, waama een ECG wordt gemaakt. Met de uitdraai van het ECG 
meldt de patient zich weer bij de secretaresse van de cardioloog en wacht tot hij door 
de cardioloog geroepen wordt voor het consult; 

B patienten die geen ECG hoeven te laten maken ( ± 14 % ). Zij komen voor de uitslag 
van onderzoek(en). Na zich gemeld te hebben bij de secretaresse van de cardioloog, 
moeten zij wachten tot de cardioloog hen haalt. 

Patienten, die terug moeten komen voor een controleconsult, maken daarvoor na het consult 
een afspraak bij de secretaresse van de cardioloog. Patienten die nader onderzoek moeten 
krijgen, maken daarvoor een afspraak bij de betreffende onderzoeksafdeling. Een overzicht 
van de onderzoeken die door de cardiologen worden aangevraagd en hun toegangstijden zijn 
opgenomen in bijlage 8 (biz. 13). Elke cardioloog heeft zijn eigen uren voor echo's en 
fietsergometrieen (ECG tijdens inspanning) waarin alleen zijn patienten die onderzoeken 
kunnen ondergaan. Na het onderzoek maken zij een afspraak voor een consult voor de 
uitslag. 
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Er is begonnen met het verzamelen en bestuderen van de aanwezige gegevens (zoals 
spreekuurlijsten van de cardiologen en functie-afdeling en productiegegevens) en het afuemen 
van interviews bij de secretaresses van cardiologie en de secretaresses en laborantes van de 
functie-afdeling. Daar de verzamelde gegevens onvoldoende informatie verschaften over de 
oorzaken en grootte van de wachttijden om verbetervoorstellen te kunnen doen, zijn er 
metingen verricht met als doel: 
• meer informatie verkrijgen over het functioneren van de polikliniek; 
• concrete gegevens verkrijgen die bij besprekingen gebruikt kunnen worden; 
• een beeld verkrijgen van de oorzaken van de wachttijden en verbeteringsmogelijkheden; 
• een referentiepunt te verkrijgen voor evaluatie in een later stadium, een nulmeting. 
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Door het bestuderen van literatuur [Vissers, 1993; Worthington and Brahimi, 1993] en 
navraag bij de cardiologen, hun secretaresses, het hoofd Functie-afdeling en hoofd 
Ambulante Zorg, is een inventarisatie gemaakt van de gegevens die nodig zijn om een 
voldoende beeld van de situatie te verkrijgen. Vervolgens is er een methode opgesteld om 
deze gegevens te verkrijgen. Deze wordt hier beschreven. 

Meetmethode 
Om de representativiteit te waarborgen, moeten de metingen en observaties zo uitgevoerd 
worden dat de gang van zaken zo min mogelijk be'invloed wordt en dat de specialisten, 
medewerkers en patienten er zo min mogelijk hinder van ondervinden. De metingen zijn om 
die reden hoofdzakelijk door de onderzoeker uitgevoerd: 
Hij verzamelde de verschillende gegevens op Jocatie en doet observaties. Een voorbee]d van 
het formulier om de gegevens te noteren vindt u in bij]age 9 (blz. 15). De secretaresses van 
de functie-af de]ing houden de tijden bij van het melden van een patient voor een ECG en de 
functielaborantes noteren de begintijd van het ECG. Deze tijden worden genoteerd op een 
kaartje dat is bevestigd aan het groene ECG-mapje. 
Alie tijden die genoteerd worden, worden afgelezen van digitale klokken die elke ochtend 
gelijk gezet worden. 

Steekproefgrootte/periode 
De steekproefgrootte kan met de volgende formule berekend worden [Mendenhall, 1989]: 

n = steekproefgrootte 
z = indexcijfer bij een betrouwbaarheid van a¾ 
s = (geschatte) spreiding 
H = de grootte van de helft van het betrouwbaarheidsinterval dat gewenst is 
Van alJe te meten gegevens is de grootste betrouwbaarheid gewenst bij het bepalen van de 
gemiddelde consultduur. Dit vanwege mogelijke aanpassingen van de geplande consultduur 
op basis van de resultaten. Onbetrouwbare gegevens kunnen namelijk leiden tot een wachttijd 
voor de specialist als de gemeten consultduur ]anger is dan de werkelijke. De 
steekproefgrootte wordt daarom berekend met gegevens m.b.t . de consu]tduur. 
De volgende waarden worden aangehouden: 

Een betrouwbaarheid van 95%: za12 = 1,96 
De volgende schatting van de spreiding van de consultduur wordt gebruikt: s = 5 

minuten 
Het gewenste betrouwbaarheidsinterval: H = 1 minuut 

Hieruit volgt: 
steekproefgrootte n = 96. 

Per week hebben de cardiologen elk ruim 100 poliklinische consulten. 
Er zal dan ook bij elke specialist een week lang metingen gedaan worden: 

Steekproefperiode: 1 week 
Na die week zal er in overleg met de specialisten en secretaresses besloten worden of die 
week representatief is. Is dit niet het geval dan zal er nog een week gemeten worden. 
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Meetperiode 
Bij de keuze van de weken waarin er gemeten werd, is van tevoren, voor zo ver mogelijk, 
gekeken of het "normale" weken zouden zijn. De ervaringen van de cardiologen en 
secretaresses zijn, dat er drukkere en rustigere dagen voorkomen. Dit is o.a. afhankelijk van 
bet aantal en duur van de onderbrekingen op een dag en is van te voren niet te voorspellen. 
Verder doen drukkere periodes (maanden) zich voor, maar hier bebben de cardiologen en 
secretaresses geen patroon, zoals seizoenseffecten, in waargenomen. Ook analyse van het 
aantal consulten per maand in bet verleden leverde geen aanwijzingen voor het bestaan van 
een patroon. Om die reden zijn er willekeurig weken gekozen, waarin geen bijzonderheden 
verwacht werden. 
De metingen bij Drs. Van Nes bebben plaatsgevonden in week 46 ( 13 t/m 16 november) en 
bij drs. Werter in week 46 (13 t/m 16 november) . 
In week 47 is er bij drs. Mattart gemeten (20 t/m 23 november). In deze week ecbter werden 
geen EP's gezien. Omdat drs. Mattart de eerste consulten op maandag ziet, is er ook op 
maandag 4 december gemeten, welke gegevens gebruikt zijn bij het verwerken van de 
gegevens i.p.v. die van maandag 20 november. 

3.5 Resultaten 

Hoewel de meetperiode door de cardiologen, secretaresses en laborantes achteraf als rustig 
werd ervaren, was zij naar hun inscbatting wel representatief voor de gang van zaken. Dit 
baseerden zij op het aantal patienten dat in de meetperiode gezien is. De metingen zijn dan 
ook gebruikt voor verwerking. In bijlage 10 (blz. 16) zijn de resultaten opgenomen. 

Om een beeld te geven van de wachttijd en de doorstroom bij een consult, zijn hier enkele 
resultaten weergegeven. 

Wacbttijd 
In onderstaande grafieken zijn de wachttijden van de patienten voor het consult na het 
afspraaktijdstip gegroepeerd in categorieen van vijf minuten. Alie patienten die meer dan 15 
minuten voor hun afspraaktijdstip geholpen werden, zijn samengevoegd in een categorie: -x. 
De uitschieters met lange wacbttijden worden veroorzaak:t door bet te laat op de poli 
verschijnen van de patient. De wacbttijden zijn in minuten. 
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Verdeling van de wachttijden in de categorieen, die bij de norm in litertuur worden onderscheiden, 
levert bet volgende beeld: 

tabel 3 .2 percentages per wachttijdcategorie 

Drs. Mattart Drs. Werter Drs. Van Nes 

aantal patienten 108 120 114 

wachttijd < 20 min. 35% 35% 33% 

wachttijd < 30 min, 56% 51% 46% 

wachttijd < 60 min. 97% 92% 89°/c, 

De norm wordt bij alle drie de cardiologen niet gehaald ( 50% van de patieten binnen 20 
minuten, 75% binnen 30 minuten en 95% binnen 60 minuten gezien). De noodzaak om de 
wachttijden te beperken, wordt door dezegegevens onderstreept. 

Doorstroom 

Het verloop van een bezoek van eerste en controlepatienten ( circa 86% van de patienten) is 
hier per cardioloog weergegeven. Het gaat hier om de verdeling van de tijd over de 
verschillende handelingen en wachtplaatsen, gedurende de tijd na het melden tot en met het 
consult. In de legenda staan de gemiddelde tijden per activiteit. 
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L bezoekduur patillnten ven dkt. Ven Nes via functia-afd. J 
2 (9 .8%) 

(12 .3%) 

5 

I 111D wechltljd functle-afd. tl,9 min. 

2. IZ.! tljd lo pen en melden 5,8 min . 

.3 • ECG maken (schelting) 3 min. 

4 15Zi wechltljd poHkllnlek 32,2 min. 

5 c::J consult 7,3 min. 

I bezoek_'.IUur petlenten van 0kt. M attar! via functie-afd. 

1 mu wechltljd functle-efd. 12,5 min. , 

2 c::J tijd lo pan en melden 7 min . 

.3 • ECG maken 3 min. 

'r □ wachtlijd po Hklinlek 25,1 min. 

5□ consult 7,7 min. 

I bezoekduur petl6nlen van 0kt. Werter via functie-afd. , 

2 (13 .3%) 

1 11D wachltljd functle-afd. 9,8 min. 

2.C;J tljd lo pen en melden 7,6 min. 

3 • ECG meken 3 min. 

4'□ wachltljd polikliniek 29,5 min. 

5□ consult 7,3 min. 
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3.6 Oorzaken wachttijden 

Door analyse van de resultaten (zie bijlage 11, blz. 23) is inzicht in de oorzaken van de 
wachttijden voor het consult en het ECG in de meetperiode verkregen. Deze oorzaken 
komen niet bij elke cardioloog even sterk voor. Per oorzaak is weergegeven bij welke 
specialist het speelt. 
Er zijn grote verschillen per dag in de mate waarin de wachttijden ontstaan door de 
verschillende oorzaken. Zo staan er spreek:uren zonder onderbrekingen tegenover spreek:uren 
die continu of voor een lange tijd onderbroken worden. Een voorbeeld is het weggeroepen 
worden van de cardioloog voor een reanimatie, waardoor het spreek:uur een vertraging op 
kan lopen van meer dan een uur. 

a. 

b. 

c. 

Onderbrekingen van bet spreekuur 
T elefonische onderbrekingen, weggeroepen worden, extra patient en: zij lei den tot 
sprongen in het verloop van de wachttijden. Deze onderbrekingen zijn niet te 
voorspellen en veroorzaken wachttijden bij alle drie de cardiologen. De mate waarin 
zij wachttijden tot gevolg hebben wisselt erg per dag: op sommige dagen zijn er geen 
onderbrekingen, terwijl op andere het spreek:uur continu onderbroken wordt. 

Bet afspraakschema komt niet overeen met de praktijk 
* De geplande consultduur komt niet overeen met de werkelijke gemiddelde 

consultduur. Dit leidt tot een "constante" stijging van de wachttijden over het 
spreek:uur. Dit speelt bij drs. Van Nes en drs. Werter en leidt bij elk spreek:uur 
tot wachttijden. Bij drs. Mattart wordt meer tijd per patient gepland en speelt 
dit in mindere mate. 

* Er komen consulten voor die significant langer zijn dan het gemiddelde. Zij 
lei den tot sprongen in het verloop van de wachttijd. V aak wordt dit later in 
het spreek:uur gecompenseerd door patienten met een kortere consultduur dan 
gemiddeld. Dit speelt bij drs. Mattart en komt ook naar voren in de relatief 
grote spreiding van de consultduur. 

Bet afspraakschema wordt niet aangehouden 
* De volgorde van de afspraaklijst wordt niet aangebouden. Zo zorgt het eerder 

helpen van patienten voor langere wachttijden na afspraak voor patienten die 

* 

* 

eerder gepland zijn. Dit speelt bij drs. Werter en drs. Van Nes. 
Er worden meer patienten gezien dan er plaatsen zijn op bet spreek:uur. Dit 
wordt veroorzaakt door de grote vraag t.o.v. de gebruikte capaciteit. Om de 
toegangstijden tocb te beperken, worden er vaak patienten bij geplaatst in bet 
al voile schema. Dit speelt in grote mate bij drs. Werter: hij ziet bet meeste 
aantal patienten per spreek:uur. 
De specialisten beginnen later dan bet geplande tijdstip. Dit blijkt uit de 
wachttijden van de patienten die als eerste op de lijst staan. Het later beginnen 
wordt bepaald door activiteiten met kans op uitloop voor het spreek:uur: 
hartcatheterisaties door drs. mattart en drs. Van Nes op resp. 
donderdagmorgen en dinsdagmorgen en maatschapoverleg woensdag tussen 
de middag. De spreek:uren na die activiteiten begonnen meer dan 20 minuten 
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later clan gepland. De andere spreekuren begonnen binnen IO minuten na het 
geplande begin. 

d. Wachttijden voor bet ECG 
Als gedurende het spreekuur de patienten , die na zich gemeld te hebben op de poli, 
een ECG aan het laten maken zijn op de functie-afdeling, en er verder geen patienten 
wachten voor consult, betekent dit leegloop voor de cardioloog en loopt het 
spreekuur vertraging op: sprongen in het verloop van de wachttijden. 
De tijd die een patient kwijt is met het maken van een ECG wordt vooral bepaald 
door de wachttijd voor het ECG. De belangrijkste oorzaken voor wachttijden bij de 
functie-afdeling zijn het aankomstproces van de patienten en het nemen van pauzes 
door de functie-laborantes. Uit de resultaten bleek niet dat het hier ging om een 
capaciteitsprobleem; 

In bijlage 11 (blz. 23) zijn de oorzaken voor stijging van de wachttijd per dag aangegeven. 

3. 7 Verbetervoorstellen en implementatie 

Aan de hand van de verzamelde gegevens zijn er, in overleg met de betrokkenen, 
verbetervoorstellen gegenereerd, die voorgelegd zijn aan de cardiologen en hoofd Functie
afdeling. Een overzicht van deze voorstellen en hun relatie met de gevonden oorzaken wordt 
in tabel 3 .2 gegeven, waarna zij worden toegelicht. Daarbij is aangegeven of ze aangenomen 
zijn en zo ja, hoe implementatie heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden. 
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tabel 3.3 Overzicht oorzaken en verbetervoorstellen 

oorzaak 

a . Onderbrekingen van bet spreekuur: 
* telefoon 

* weggeroepen worden 

b. Afspraakschema ' s voldoen niet 

c. Afspraakschema wordt niet gevolgd: 
* spreekuur begint te laat 

* meer patienten dan aantal plaatsen 

* aankomstvolgorde wordt gevolgd 

d. Wachttijd voor ECG 
* ECG-apparaat wordt niet continu bezet 

* aankomstproces van patienten 

A. Opvangen van onderbrekingen 

voorstel 

A. Opvangen onderbrekingen door: 
* piepers door secretaresses laten 

beantwoorden 
* pauzes in plannen en afstemmen poli 

bouden en dienst bebben. 
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B. Nieuwe afs_praakscbema 's gebaseerd op 
meetresultaten en wensen cardiologen 

C. Naleving afs_praakschema door: 
* activiteiten met kans op uitloop niet 

voor spreekuur plannen 
* een li.miet aanhouden m.b .t . bet aantal 

patienten per spreekuur en in geval 
van extra patienten deze achteraan 
plaatsen 

* aanhouden van afspraakvolgorde 

D. Beperken wachttijd voor ECG door: 
* gespreid pauze nemen door functie

laborantes en het meteen helpen van 
patienten 

* mimer plannen bij de cardiologen en 
beter "ritsen" door functie-laborantes 

E . Afspraaktermijn verkorten om spreekuur 
beter te beheersen 

· De meeste onderbrekingen komen voort uit het karakter van het spreekuur en zijn niet of 
moeilijk te voorkomen. Oplossingen zullen dan ook vooral gevonden moeten worden in het 
opvangen van deze onderbrekingen. 
• Uit de interviews met specialisten blijkt dat piepers ook voor minder urgente zaken 

dan spoed wordt gebruikt, wat onnodig oponthoud van het spreekuur betekent. Door 
de pieper tijdens het spreekuur door de secretaresses te laten beantwoorden, waarbij 
de secretaresses alleen de echte spoedtelefoontjes doorverbinden, wordt het aantal 
onderbrekingen door de pieper beperkt. Hierbij zijn goede afspraken over spoed 
tussen de secretaresses en de cardiologen noodzakelijk. De beschreven werkwijze 
wordt al door drs. Mattart en zijn secretaresses gehanteerd en functioneert naar hun 
mening goed. 
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• 

• 

Goedkeuring en implementatie 
Drs. Werter zal voor een proefperiode zijn pieper door de secretaresses laten 
beantwoorden, waarna hij zal besluiten of hij er mee doorgaat . Drs. Van Nes vindt de 
telefonische onderbrekingen zelf niet hinderlijk en wil alle telefoontjes tijdens het 
spreekuur athandelen. Hij zal zelf zijn pieper blijven beantwoorden; 
Door pauzes in het spreekuur worden onderbrekingen opgevangen . 
Goedkeuring en implementatie 
De cardiologen hebben bezwaar tegen het invoeren van pauzes, omdat dit op rustige 
dagen tot gaten in het spreekuur zou leiden. Daarnaast is er bij de huidige aantalllen 
en tijden van spreekuren en aantal patienten nauwelijks plaats voor het plannen van 
pauzes. 
Daar het voorstel om de no-shows te beperken door de afspraaktennijn te verkorten 
niet is goedgekeurd door de cardiologen, zullen de no-shows gebruikt blijven worden 
om de onderbrekingen enigzins op te vangen; 
Door het afstemmen van dienst hebben en poli draaien, kunnen spoedgevallen 
opgevangen worden door de cardioloog die geen spreekuur draait:. 
Goedkeuring en implementatie 
Bij de komst van de vierde cardioloog zal dit door de cardiologen onderling 
uitgewerkt en ingevoerd worden; 

B. Nieuwe afspraakschema's 
Voor drs. Werter en drs.Van Nes zijn in overleg met hun secretaresses en henzelf nieuwe 
afspraakschema's uitgewerkt, gebaseerd op de meetresultaten, de oude schema's en de 
wensen en ervaringen van de cardiologen en de secretaresses. Hierbij is de verdeling van bet 
aantal plaatsen voor EP's, CP's en uitslagen bepaald aan de hand van gegevens van afgelopen 
jaren en ervaringen en wensen van de cardiologen. 
Voorwaarde van de cardiologen is dat bet aahtal plaatsen gehandhaafd blijft. In de nieuwe 
schema's wordt per consult 7,5 minuut gepland, waardoor er langer doorgepland wordt dan 
in de oude situatie. Volgens de wens van de cardiologen, worden aan het begin van het 
spreekuur twee of drie extra patienten voor uitslagen gepland om opstartproblemen door no
shows, laatkomers of wachttijden op de functie-afdeling te voorkomen. Aan bet einde van de 
spreekuren zijn er ook plaatsen voor uitslagen. 
Aangezien de geplande consultduren bij drs. Mattart overeen kwamen met de gemeten 
waarden, is daar niets aan veranderd. Wei is door de secretaresses van drs.Mattart de 
verdeling van plaatsen (CP, EP en uitslagen) aangepast en duidelijk vastgelegd, zodat bet 

· schema op kort tennijn in de computer kan worden ingevoerd. 
Goedkeuring en implementatie 
De nieuwe schema's zijn goedgekeurd door drs. Werter en drs. Van Nes en zijn in bet 
computersysteem ingevoerd. Bij drs. Van Nes ging dit gepaard met de overgang van bet 
handmatig plannen tot bet gebruik van de computer. Bij hem wordt bet nieuwe schema voor 
afspraken na september 1996 gebruikt. Het nieuwe schema bij drs. Werter gaat pas in mei 
1997 in gebruik. Reden hiervoor is dat er al tot die tijd afspraken zijn gemaakt. Voor bet 
omzetten van die afspraken, moeten ze eerst op papier worden gezet en vervolgens in het 
nieuwe schema worden ingevoerd. Dit brengt veel tijdrovend werk met zich mee en is 
daarom praktisch niet uitvoerbaar. Momenteel worden er al afspraken gemaakt in bet nieuwe 
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schema. De secretaresses plannen het oude schema volgens de voorstellen van het nieuwe 
schema, d.w.z. minder patienten per dag en ruimer plannen. 

C. Naleving afspraakschema 
Bij het gebruik van de schema's moet op de volgende punten gel et word en: 
• Tijdig beginnen met spreekuur. 

Activiteiten voor het spreekuur die veel kans hebben op uitloop, zoals gecompli
ceerde angio's (hartcatheterisatie ), mogen niet voorafgaand aan het spreekuur gepland 
worden. 
Door drs. Mattart en drs. Van Nes, die angio's voor het spreekuur doen, zal dit 
nagestreefd worden. Samen met de secretaresses zullen zij hier op letten bij het 
plannen. Verder zal de mogelijkheid om het maatschapoverleg te verplaatsen bekeken 
worden. 
Noodzakelijk voor het tijdig beginnen van de spreekuren is het bewust zijn van de tijd 
en discipline van de kant van de specialist. 

• Extra spoedpatienten moeten na het spreekuur gepland worden i.p.v. tussendoor, 
zodat zij geen wachttijden voor de andere patienten tot gevolg hebben. De 
secretaresses zullen hier rekening mee houden; 

• Niet meer patienten plannen dan het aantal plaatsen op de spreekuurlijsten: deze 
lijsten zijn gebaseerd op de gemeten gemiddelde consultduur en de tijd beschikbaar 
voor het spreekuur. Worden er meer patienten gepland dan onstaan er zeker 
wachttijden. Daarbij verliest de toegangstijd haar signaalfunctie voor structurele 
capaciteitstekorten voor de ziekenhuisleiding, als je de spreekuren gaat overboeken. 
Wei kan het aantal spreekuren uitgebreid worden, wat in de planning ligt bij de komst 
van de vierde cardioloog. 
De groeiende vraag t.o.v. de capaciteit blijft echter een probleem: hoewel de 
herhalingsfactoren van de cardiologen de laatste jaren afgenomen is door patienten 
eerder terug te verwijzen naar de huisarts en hen over een langere periode terug te 
laten komen voor controle, neemt het totaal aantal consulten toe. Gezien de 
gebutgetteerde aantallen consulten betekent dit dat niet alle patienten meer door de 
cardiologen van het St. Laurentius gezien zouden kunnen worden. 
De cardiologen zijn zich hiervan bewust en zullen het aantal plaatsen op de lijsten 
zoveel mogelijk aanhouden. Drs. Werter gaat een limiet van het aantal patienten per 
spreekuur stellen van maximaal 32. 

• Bij de volgorde van behandelen moet zoveel mogelijk de afspraakvolgorde worden 
aangehouden i.p.v. de aankomstvolgorde. 

Goedkeuring en implementatie 
De cardiologen en hun secretaresses zien het nut en de noodzaak van bovenstaande punten in 
en zullen proberen ze na te leven. Aangezien het gaat om verandering van werkwijzen is er 
van implementatie geen sprake. 

D. Beperken wachttijd ECG 
Met de medewerkers van de functie-afdeling zijn de volgende punten besproken om de kans 
op wachttijd voor de cardiologen door wachttijd op de functie-afdeling te beperken: 
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• Het ECG- apparaat continue bezetten: De laborantes zullen in bet vervolg i.p.v. 
tegelijk pauzes nemen dit gespreid doen ( of bellen naar cardiologie boeveel patienten 
er daar nog wachten voor consult en dan bepalen of gezamelijke pauze mogelijk is) . 

• Een patient moet zo snel mogelijk gebolpen worden, als hij zicb meldt en bet ECG
apparaat niet bemand is. Dit vraagt om alert zijn van de laborantes op bet melden van 
de patienten. 

• Meer "ritsen": bij bet maken van de ECG's wordt er zonodig afgeweken van de 
aankomstvolgorde, zodat er een evenwichtige verwerking van patienten van de 
verschillende specialismen en buisartsen onstaat en er niet een grote groep patienten 
van een specialist of huisartsen achterelkaar gebolpen wordt. Door de laborantes zal 
hier meer op gelet worden. 

• Het spreiden van de aankomst van patienten. Door de ruimere planning bij cardiologie 
te plannen zal de aankomst op de functie-afdeling meer verspreid zijn. Andere 
mogelijkheden om de aanstroom van de patienten te be1nvloeden zijn niet gevonden. 

Het continu inzetten van bet tweede ECG-apparaat en bet maken van de ECG's op de 
polikliniek is wel besproken, maar bleek niet haalbaar gezien de buidige personele capaciteit 
en beschikbare ruimte. Uitbreiding van de capaciteit en ruimte beboort niet tot de 
mogelijkheden. 

E. Korter afspraaktermij n 
Door de afspraaktermijn te verkorten wordt de kans op no-shows verkleind, waardoor de 
spreekuren beter bebeerst kunnen worden. Zo kunnen de patienten bijvoorbeeld een maand 
tevoren bellen voor een afspraak. Hierbij kunnen de secretaresses een (computer)kaartje 
sturen ter herinnering voor het bellen. 
Dit alles zorgt echter voor meer werk voor de secretaresses, ongeveer 75 extra telefoontjes 
per dag, om welke reden de cardiologen niet accoord gingen met bet voorstel. Gebruik 
maken van het afsprakenbureau wordt door de cardiologen niet als een mogelijkheid 
bescbouwd. 
Bij de komst van de vierde cardioloog zal er een nieuwe werkverdeling onder de 
secretaresses plaatsvinden, waarbij dit voorstel opnieuw bekeken zal worden. 

3.8 Bewaking 

Bewaking is onder te verdelen in bet bewaken van bet proces, de werkwijzen, en bewaking 
· van de output van bet proces, de wachttijd. 

Werkwijzen 
De verantwoordelijkheid voor bet implementeren en naleven van de besproken en 
goedgekeurde werkwijzen ligt bij de cardiologen, bun secretaresses en de medewerkers van 
de functie-afdeling. Bewaking hiervan ligt bij de cardiologen en hoofd Functie-afdeling. 
Worden er door hen afwijkingen van de gewenste situatie of aangenomen voorstellen 
gesignaleerd, dan zullen zij dit bespreken met de betrokken personen en bepalen welke 
veranderingen nodig zijn voor bijsturing. Zo kan er door het hoofd Functie-afdeling, als er 
problemen ontstaan bij het maken van de ECG's met het gespreid pauze nemen of inspringen 
door collega' s, besloten worden tot aanpassing van de werktijden. 
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Wachttijd 
In paragraaf 6.2 is een voorstel uitgewerkt voor het bewak:en van de wachttijd voor het 
consult. Dit voorstel geldt voor alle specialismen. Hier is het kort samengevat. 
Bewaking van de wachttijd kan plaatsvinden door het continu registreren van de uitloop van 
het spreekuur. Uit de metingen (bijlage 10, biz. 16) blijkt dat de lange gemiddelde 
wachttijden gepaard gaan met grote uitloop van het spreekuur. De secretaresses kunnen het 
geplande en werkelijke einde van het spreekuur invoeren in de computer. De manager 
Ambulante Zorg krijgt een overzicht van de geregistreerde gemiddelde uitloop per specialist 
en kan in overleg met de betre:ffende specialist bepalen of een afwijking van de wachttijden 
van de gestelde norm te verwachten is en nader onderzoek of actie gewenst is. 
Dit voorstel moet nog worden gepresenteerd aan de medische staf 

3.9 Evaluatie 

Herhaling van de metingen om te bepalen of de gestelde norm gehaald wordt, had geen nut 
omdat enkele veranderingen pas op lange termijn gevolgen hebben, zoals de nieuwe 
afspraak:schema' s. 

Reductie van de wachttijden voor het consult en het ECG is afhankelijk van de mate waarin 
er verandering van werkwijze optreedt: of de schema's nageleefd worden en of de 
aangenomen voorstellen t .a.v. andere werkwijzen ook daadwerkelijk gebruikt of verder 
uitgewerkt worden. 

Colthof [Colthof, 1965] geeft twee voorwaarden voor een dergelijk veranderingsproces: 
1. inzicht in de mogelijkheden bij de betrokken personen; 
2. motivatie om te veranderen bij de betrokken personen. 

ad 1. 
Tijdens het verbeterproject zijn met metingen de oorzaken en zo de mogelijkheden tot 
verbetering voor de cardiologen, secretaresses en medewerkers van de functie-afdeling 
blootgelegd. Er is duidelijk gemaakt dat met kleine veranderingen, die na invoering geen 
extra inspanning of capaciteit kosten, zoals aanpassingen en het gebruik van het 
afspraak:schema, het merendeel van de oorzak:en weggenomen kunnen worden, waardoor de 
wachttijd vermindert en het spreekuur soepeler verloopt. 

ad 2. 
Motivatie om te veranderen is aanwezig bij de cardiologen, secretaresses en medewerkers 
van de functie-afdeling. Dit blijkt uit hun positieve houding en inzet, tijdens het onderzoek en 
bij uitwerken en het presenteren van de verbetervoorstellen. Met het vergroten van het 
inzicht in de situatie en de verbetermogelijkheden en het stellen van een doel, is getracht deze 
motivatie te versterken. 

Hiermee is aan de voorwaarden voor verandering voldaan. 
Met de gellllplementeerde en aangenomen verbetervoorstellen zijn alle oorzaken aangepakt, 
op de onderbrekingen na. In de meetperiode zorgden deze echter slechts bij een van de twaalf 
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spreek:uren voor grote st1Jgmg, meer dan tien minuten, van de wachttijden. Hoewel 
wachttijden zullen blijven voorkomen, wordt reductie van de wachttijden door de 
voorstellen, zodat zij voldoen aan de norm, verwacht. 

De eerste ervaringen van de cardiologen en de secretaresses zijn dat, sinds de 
verbetervoorstellen besproken zijn met de medewerkers van de functieafdeling, de 
doorstroom via de functie-afdeling soepeler verloopt en minder tot leegloop leidt. Het 
gespreid pauze nemen werd door de functielaborantes hiervoor als oorzaak aangegeven. 
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HOOFDSTUK 4. VERBETERPROJECT FUNCTIE-AFDELING 

4.1 Projectgroep 

In de werkgroep Polikliniek Orthopaedie namen deel: het hoofd Functie-afdeling, dhr. 
Jonkman; een cardioloog, dhr. Van Nes, een secretaresse van de maatschap Cardiologie, mw. 
Rodi-Wolters; de twee secretaresses van de functie-afdeling, mw. Manders-Vanlier en mw. 
ten Vaarwerk- Sebek; een laborante van de functie-afdeling, mw. Storms; de 
kwaliteitsfunctionaris, mw. Van Bergen en de onderzoeker. De kwaliteitsfunctionaris 
begeleidde het project, terwijl het hoofd Functie-afdeling voorzitter was. 
Het project vond plaats in de periode november 1995 tot en met mei 1996, waarbij de leden 
eens in de twee weken bij elkaar kwamen. 

4.2 Doelstelling 

Het volgende knelpunt is gesignaleerd bij de functie-afdeling: 
Patienten moeten meerdere keren terugkomen naar de junctie-afdeling om verschillende 
door de cardiologen aangevraagde onderzoeken te ondergaan. 

Bij het verbeterproject is de volgende doelstelling geformuleerd: 
Bereiken dat de patient op een dag de hiema genoemde onderzoeken die door de 
cardiologenzijn aangevraa.gd, kan ondergaan: echo, holter(24 uurs ECG), ecg, 
fietsergometrie(ECG tijdens inspanning), thallium(foto 's van hartspier tijdens rust en 
inspanning), bloeddrukmeting. 
Waarbij: 
- de holter een uitzondering vormt omdat er altijd twee dagen voor nodig zijn. 
- er rekening wordt gehouden met de speci.fieke wensen en mogelijkheden van patienten. 

4.3 Onderzoeken cardiologie 

Een overzicht van de onderzoeken die door de cardiologen bij de functie-afdeling 
aangevraagd worden en door wie de onderzoeken uitgevoerd worden, is weergegeven in 

· bijlage 8. 
Elke cardioloog heeft zijn eigen uren waarin zijn patienten echo's en fietsergometrieen 
ondergaan. Voor deze onderzoeken gelden dan ook verschillende toegangstijden per 
onderzoek per cardioloog. De andere functie-onderzoeken worden door de laborantes/ten 
uitgevoerd, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt in de behandelende cardioloog. De 
toegangstijden hiervoor zijn dan ook voor de drie cardiologen gelijk. 
De toegangstijden voor en dus de vraag naar de verschillende onderzoeken is erg wisselend 
en niet te voorspellen. 
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Op de dag van het onderzoek meldt de patient zich bij het secretariaat van de functie-afdeling 
waarna hij plaats neemt in de wachtkamer. Hier wordt de patient gehaald voor ZIJn 
onderzoek. De uitslag krijgt de patient tijdens het herhalingsconsult bij de cardioloog. 

Het plannen van de onderzoeken gebeurt in verschillende mappen, waarbij per blad het aantal 
plaatsen per dag 
is weergegeven. Om onderzoeken te combineren op een dag, moeten de secretaresses de 
verschillende mappen inzien. 

4.4 Onderzoeksaanpak 

Binnen de werkgroep Functie-afdeling is na het vaststellen van de doelstelling, begonnen met 
een analyse van de situatie d.m.v. een sterkte- zwakte analyse. Verder is er bijgehouden 
welke onderzoeken zijn aangevraagd in een periode van een week, een nulmeting. 

Aan de hand van de analyse en meting zijn de oorzaken voor het niet op een dag plaatsvinden 
van de onderzoeken gevonden. Tijdens de besprekingen van de werkgroep zijn 
verbetervoorstellen gegenereerd, die door de leden zijn voorgelegd aan hun collegae. 
Vervolgens zijn de goedgekeurde voorstellen gei:mplementeerd. 

4.5 Resultaten en oorzaken 

In bijlage 12 (blz. 30) zijn de resultaten van de nulmeting opgenomen. In tabel 4.1 zijn deze 
kort samengevat. 

ta e ant b 14 1 A all en aangevraag e on erzoe en d d k 

wel een dag niet een dag totaal aantal 

alleen echo 16 

alleen fiets 18 

alleen holter 5 

echo/fiets 10 14 24 

echo/ho It er 1 6 7 

fiets/holter 2 2 

echo/fiets/holter 8 8 

Het gemiddelde aantal dagen tussen het consult en het herhalingsconsult is 28. 
Verder volgde uit de meting dat van alle aangevraagde onderzoeken het bij 50%, van de 
gevallen ging om combinaties van onderzoeken, waarbij de patient bij 75% van de gevallen 
meerdere keren moest terugkomen. 



Hoofdstuk 4 verbeterproject Functie-afdeling 37 

De volgende oorzaken zijn gevonden: 
a. Planning per cardioloog: 

Elke cardioloog heeft zijn eigen uren op de functie-afdeling voor echo- en 
fietsonderzoeken, waardoor zijn patienten alleen op bepaalde dagdelen gezien kunnen 
worden. Dit beperkt de mogelijkheid van combineren met andere onderzoeken. De 
fietsergometrieen worden verricht in bijzijn van de cardioloog of arts-assistent, bij de 
echo' s is de cardioloog niet aanwezig. 

b. Rooster is niet patientgericht: 
In bet oorspronkelijke rooster is uitgegaan van een optimale bezetting van de 
apparatuur en de tijd van de medewerkers op de functie-afdeling. Hierdoor voldoet 
bet rooster in mindere mate aan de wensen en behoeften van de patienten. 

c. Beperkte capaciteit: 
Door beperkte capaciteit kunnen de onderzoeken aangevraagd door de cardiologen 
niet elk dagdeel worden uitgevoerd. 

d. Programma wordt achter elkaar volgepland: Door patienten met een onderzoek op de 
eerst volgende open plaats te plannen, gaan plaatsen verloren die gecombineerd 
hadden kunnen worden. 
Bovendien worden de patienten, die een controle-onderzoek moet ondergaan, 
meegenomen in de reguliere planning ( op de eerstvolgende mogelijkheid ), terwijl zij 
beter net voor bet volgende consult over een (half) jaar gepland kunnen worden. 

e. Verschillende toegangstijden 
Door de verschillende toegangstijden voor de onderzoeken kiezen de patienten vaak 
voor de onderzoeken op verschillende dagen om zo snel mogelijk het eerste 
onderzoek te ondergaan, i.p.v. het ondergaan van de onderzoeken op een dag op 
!anger termijn. 
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4.6 Verbetervoorstellen en implementatie 

Er zijn binnen de werkgroep verbetervoorstellen uitgewerkt en gei"mplementeerd. Een 
overzicht van de voorstellen en hun relatie met de gevonden oorzaken is in tabel 4 .2 gegeven. 

tabel 4.2 relatie oorzaken en verbetervoorstellen 

oorzaak 

a. planning per cardioloog 

b. rooster niet patientgericht 

c. beperkte capaciteit 

d. programma achterelkaar volgepland 

e. verschillende toegangstijden 

De verschillende voorstellen zijn hier toegelicht: 

voorstel 

A loslaten cardioloog gebonden planning 

B nieuw rooster 

C efficienter gebruik van de capaciteit 

D niet-urgente onderzoeken later 
plannen 

B nieuw rooster met 
planningscategorieen 

B nieuw rooster met 
planningscategorieen 

A. De koppeling van echo ' s en fietsen aan een bepaalde cardioloog is losgelaten, 
waardoor er meer combinatie mogelijkheden zijn ontstaan. De fietsen worden 
begeleid door een arts-assistent. Bij de echo ' s is, zoals voorheen, geen arts aanwezig 
en de patienten van een cardioloog zullen op een band worden vastgelegd. 

B. Er is een nieuw rooster voor de onderzoeken opgesteld, waarbij uitgegaan is van de 
wensen en de behoeften van de patient. Dit rooster is gebaseerd op een indeling 
planningscategorieen. Aile combinaties van onderzoeken vormen ieder een aparte 
planningscategorie met hun eigen toegangstijd. Voor alle categorieen is op basis van 
de metingen een schatting gedaan van het aantal aanvragen per week. Het nieuwe 
planningsrooster is op genomen in bijlage 13 (blz. 33). 
Deze nieuwe planningssystematiek heeft ook geleid tot een beter overzicht bij het 
afspraken maken: alle onderzoeken staan in een klapper op een blad per dag. 

C. Bij het uitwerken van het rooster is de aanwezige capaciteit efficienter gepland, 
waardoor meer onderzoeksplaatsen zijn onstaan. In totaal worden er per week 9 
echo-onderzoeken en 4 fietsergometrieen meer uitgevoerd en kunnen er 9 holters 
meer worden aangesloten. Dit laatste wordt bereikt door voortaan holters ook op 
vrijdag aan te sluiten (bij klinische patienten). Met de verpleging wordt afgesproken 
dat zij de holters op zaterdag afsluiten. Verd er worden de echo's meer gespecificeerd 
aangevraagd, waardoor de onderzoekstijd korter wordt. 
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D. De niet-urgente onderzoeken, zoals onderzoek in verband met een controleconsult, 
worden op langere tennijn aangevraagd, waardoor er op korte tennijn meer ruimte is 
om onderzoeken te combineren. Hierbij moet erop gelet worden dat door deze 
langere afspraaktennijn, bet aantal no-shows voor de onderzoeken niet stijgt. Verder 
blijven de combinatieplaatsen bewaard 

4. 7 Evaluatie 

Voor afspraken na I juli zal er er met bet nieuwe rooster gepland worden. Na drie maanden, 
wanneer alle patienten volgens de nieuwe systematiek ingeroosterd zijn, zal door de 
werkgroep opnieuw gemeten worden om te bepalen of de doelstelling is behaald. 
Daarbij wordt gekeken of de toegangstijden voor de planningscategorieen geen grote 
verschillen vertonen. Dit zou duiden op een verkeerde verdeling van bet soort plaatsen per 
categorie. Verder wordt gekeken of de dagplanning soepel verloopt: om zoveel mogelijk 
( combinatie )plaatsen te krijgen is een krappe planning van de opeenvolgende onderzoeken 
gemaakt. Het te laat komen van de patient of uitlopen van een onderzoek zou de dagplanning 
kunnen verstoren. 

De verwachtingen van de projectleden ten aanzien van bet behalen van de doelstelling zijn 
positief Dit is gebaseerd op bet feit dat alle oorzaken voor bet niet op een dag plannen zijn 
weggenomen en de grote toename van de combinatiemogelijkheden. De eerste ervaring van 
de secretaresses is zelfs dat er een tekort is aan "losse" plaatsen. Dit kan eenvoudig 
opgevangen worden door een aantal combinatieplaatsen los te laten. 

Een positieve bijkomstig gevolg van dit project is, dat bet heeft geleid tot een beter 
wederzijds inzicht en begrip voor elkaars werk bij de projectleden, wat de samenwerking 
verbetert. 
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HOOFDSTUK 5. VERBETERPROJECT POLIKLINIEK ORTHOPAEDIE 

5.1 Projectgroep 

De projectgroep Polikliniek Orthopaedie was samengesteld uit: een orthopaed, drs. S; een 
secretaresse van de maatschap orthopaedie, mw. Waajen; een gipsmeester, dhr. Engelen; de 
coordinerend hoofdlaborante rontgen, mw. Palmen; de teamleidster Afsprakenbureau, mw. 
Meuser; de manager Ambulante Zorg, dhr. Jansen en de onderzoeker, welke de taak had van 
voorzitter. 

De projectgroep is drie maal bijeengekomen voor het bepalen van de verbetermogelijkheden 
en uitwerking daarvan. Het voorbereidende werk, zoals bet verzamelen van gegevens, voor 
die bijeenkomsten is uitgevoerd door de onderzoeker. De leden hadden de 
verantwoordelijkheid voor het terugkoppelen naar hun collegae van de binnen de groep 
besproken en besloten voorstellen. 

5.2 Doelstelling 

Er zijn bij de polikliniek orthopaedie wachttijden voor het consult gesignaleerd van langer 
dan een uur. De bezoekduur van een patient wordt verder bepaald door de wachttijden 
tussen consult, rontgen onderzoek, behandeling gipskamer en herhalingsconsult op een dag. 
Concrete gegevens over deze wachttijden zijn niet beschikbaar. 

Hieruit volgt de doelstelling voor het verbeterproject orthopaedie: 
Gegevens verkrijgen over de wachttijden en doorstroom consult-onderzoek-behandeling
herhalingsconsult, teneinde verbeteringsvoorstel/en te kunnen doen en te implementeren om 
de bezoekduur van een patient aan de polikliniek orthopaedie structureel terug te brengen. 

Ook bier is de in de literatuur vermelde normals leidraad gebruikt (50% binnen 15 min., 75% 
binnen 30 min. en 95% binnen 60 min.). 

Daar circa 92% van alle onderzoeken ( de rontgenfoto' s) direkt voor of na het consult 
plaatsvindt, is onderzoek alleen gericht op de doorstroom op de dag van bet consult. 

Het onderzoeksgebied bestaat uit: 
• de polikliniek van drie orthopeden 
• de rontgenafdeling, specifiek de onderzoeken aangevraagd door de 

orthopeden 
• gipskamer 
• hetafsprakenbureau 
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5.3 Polikliniek Orthopaedie 

De maatschap orthopaedie is samengesteld uit drie orthopaeden, te weten drs. S, drs. J en 
drs. H, en heeft een secretaresse per orthopaed in dienst. 

Spreekuren 
De afspraken voor de consulten worden door het afsprakenbureau in het computersysteem 
gemaakt. Hierbij wordt een afspraaktermijn van 6 maanden aangehouden. De secretaresses 
krijgen de afspraaklijsten een dag van te voren en leggen de polikaarten en eventueel foto ' s 
klaar. De orthopaeden bekijken deze voor het spreekuur en bepalen welke patienten eerst een 
rontgenfoto moeten maken op de rontgenafdeling voor hun consult. Tussen het 
afsprakenbureau en de maatschap vindt geen structureel overleg plaats. 

De cardiologen houden elk vier dagdelen per week spreekuur. Tijdens deze spreekuren 
draaien zij ook spreekuur op de gipskamer. Daar worden de patienten behandeld door de 
gipsmeesters, waarbij de behandelend orthopaed de patient ook moet zien in de gipskamer. 
Deze is gelegen tegenover de spreekkamers van de orthopaeden. Afspraken voor de 
gipskamer worden door het afsprakenbureau en gipsmeesters gemaakt. Hiervoor wordt een 
andere lijst dan die voor de poli gebruikt. Verder komen er patienten zonder afspraak, die 
doorgestuurd zijn van een poli. 

De tijden en het aantal patienten per spreekuur zijn weergegeven in tabel 5 .1. 
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T abel 5. 1 Gegevens van de spreekuren 

clrs . S clrs . J clrs. H 
spreekuurtijden ma: 9.00-12.00 ma: 9.00 - 12.30 ma: 13.00 - 15.30 

wo: 9.00-1200 di: 14.00 - 16.30 di: 9.00 - 12.00 
do:9.00-12 .00 wo: 14.00 - 16.30 wo: 9.00 - 11.30 
vrij : 9.00-12 .00 vrij : 9.00 - 12.30 do: 13.00 - 16.00 

aantal plaatsen per 6EP ma: 6 EP / 19 CP ma: 6 EP / 12 CP 
spreekuur 18 CP di: 6 EP / 16 CP di : 6 EP / 18 CP 

wo: 6 EP / 16 CP wo: 6 EP / 12 CP 
vrij : 6 EP / 19 CP do: 6 EP / 12 CP 

geplande consultduur EP: IO minuten EP: 10 minuten EP: 10 minuten 
CP: 5 minuten CP: 5 minuten CP: 5 minuten 

pauzes in planning van 10.30 tot 11.00 's morgens: van 10.40 tot 's morgens: van 10.30 t 
11.00 en van 11.40 en 11 .00 
12.00 's middags :van 14.30 t 
' s middags:van 15.40 tot 15 .00 
16.00 

aantal gipsplaatsen ma: 8 ma: 8 ma: 8 
wo: 12 di : 8 di: 12 
do: 12 wo: 8 wo: 10 
vrij : 12 vrij : 12 do: 8 

geplande duur 15 minuten 15 minuten 15 minuten 
gipspatienten 

Route 
De patienten, die komen voor een poliklinisch consult bij de orthopaeden, ZJ.Jn m 
verschillende categorieen in te delen: 
A patienten die na het consult meteen klaar zijn. Het betreft hier eerste en controle 

patienten en patienten die komen voor hun uitslag. 
B patienten die na het consult een rontgenfoto moeten laten maken waama zij met de 

foto voor een tweede keer door de arts gezien worden (herhalingsconsult). Het 
betreft hier ongeveer 70% van de eerste patienten en 10% van de controle patienten. 

C patienten die meteen naar de rontgen gestuurd worden voor een foto en vervolgens 
hun consult krijgen. Het betreft hier controlepatienten. Het percentage dat per week 
meteen doorgestuurd wordt, is afhankelijk van het soort patienten en de werkwijze 
van de orthopaed: bij metingen was dit bij drs. S en drs. J circa 10%, bij drs. H 30%. 

D patienten die na het consult naar de gipskamer gaan. Het betreft hier eerste en 
controlepatienten. 

E patienten, die na het consult, het maken van een foto en een tweede consult, naar de 
gipskamer gaan. Het betreft hier eerste en controlepatienten. 

Gemiddeld moet ongeveer 3 8% van de patienten een foto laten maken op de rontgenafdeling. 

Patienten, die terug moeten komen voor een controleconsult, maken daarvoor na het consult 
een afspraak bij het afsprakenbureau. Patienten die nader onderzoek moeten krijgen, maken 
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daarvoor een afspraak bij de betreffende onderzoeksafdeling en vervolgens een afspraak voor 
het krijgen van de uitslag bij het afsprakenbureau. 
De verschillende routes van de categorieen patienten leiden tot verschillende bezoekduren. In 
figuur 5 .1 is de route bij een bezoek aan de polikliniek orthopaedie nog eens weergegeven. 
De rechthoeken staan voor activiteiten, de ruiten voor opties en de driehoeken voor wachten. 

mol
giptkamer 

pallnt word: 
geholpenin 
gipskamer 

i• 

... 
' patitnt naar ' 

~ - >---- --- --< 

i• 
Nrslfoto? >--------JI 

... 

i• 

i• 

· Figuur 5. 1 Route bij poliklinisch consult 

( ,; begin/eind-
punt 

D activiteit 

0 ;a/nee-optie 

v wachten 

Patienten voor de gipskamer hebben een soortgelijke route. Anders is dat zij zich melden bij 
de gipskamer en daar door de orthopaed en gipsmeesters gezien en behandeld worden. 
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5.4 Metingen 

Er is een gelijke aanpak gebanteerd als bij bet verbeterproject Polikliniek Cardiologie, welke 
beschreven is in paragraaf 3 .3 (blz. 19) Na bet verzamelen en analyseren van de aanwezige 
gegevens en bet afuemen van interviews bij de secretaresses van de ortbopaeden en de 
medewerkers van de rontgenafdeling, is besloten om meer informatie te verkrijgen door 
metingen. De meetmetbode en de steekproefgrootte/periode zijn betzelfde als die bij 
cardiologie, alleen worden bier de tijden van melden bij de rontgen en bet begin van de foto ' s 
door de secretaresses van de rontgen en rontgenlaborantes genoteerd op de mappen van de 
foto ' s. 

Meetperiode 
In week 3 ( 15 t/m 19 januari) zijn er bij de polikliniek van de ortbopaeden verricbt naar 
wacbttijden voor patienten met een afspraak voor een consult. In week 4 (22 t/m 26 januari) 
gebeurde dit bij de gipskarner. 

5.5 Resultaten 

Na de meetperiode is besproken met de ortbopaeden, bun secretaresses en de gipsmeesters of 
deze representatief voor de gang van zaken was. De meetperiode werd als zeer rustig 
bescbouwd, d.w.z. weinig patienten en onderbrekingen. Omdat dit een trend is die zicb al 
langer voordeed en er geen aanwijzingen waren dat dit op korte termijn zou veranderen, zijn 
deze metingen uitgewerkt voor bet onderzoek. Deze zijn opgenomen in bijlage 14 (blz. 38) 

Hier zijn enkele resultaten weergegeven, om een beeld te krijgen van de wacbttijd en 
doorstroom. De wacbttijden op de gipskarner waren zo gering, dat hiervan de resultaten 
alleen in de bijlage zijn opgenomen. 

Wacbttijd 
In onderstaande grafieken zijn de patienten gegroepeerd naar wacbttijdcategorieen van 5 
minuten. Het gaat hierom de wachttijd op de poli na bet afspraaktijdstip. Patienten die meer 
dan 15 minuten voor bun afspraaktijdstip gebolpen werden, zijn sarnengevoegd in een 
categorie: -x. Voor patienten die twee keer wachten op de poli is de som van de wachttijd 
geteld: zo zijn er van de patienten met een wachttijd tussen de 20 en 25 minuten, drie die 

· twee keer moesten wachten. De wacbttijd in de grafieken is in minuten. 
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Het indelen van wacbttijden in de wachttijdcategorieen van de norm (zie tabel 5.2) leert dat de situatie 
in grote lijnen voldoet aan de norm. 

Tabel 5.2 Percentages per wacbttijdcategorie 

drs . S drs . J drs . H 

totaalaantalpatienten 79 91 88 

geholpen binnen 20 min. 47% 63% 74% 

geholpen binnen 30 min. 62% 84% 90% 

geholpen binnen 60 min. 96% 99% 100% 

Doorstroom 

In onderstaande pie-charts is bet bezoek van een controlepatient, die na bet consult een foto laat 
maken en vervolgens weer gezien wordt door de orthopaed, weergegeven. V oor eerste patienten 
verschillen alleen de consultduren met die in de grafieken. Het gaat bier om de verdeling van de tijd 
over de verschillende activiteiten en wachtplaatsen vanaf de eerste keer melden op de poli tot het 
verlaten van de poli na bet laatste consult. Van alle patienten die gezien worden beeft 27% een 
dergelijke verdeling van bun tijd op de polikliniek. Het gaat bier om gemiddelde tijden. 
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5.6 Oonaken wachttijden 

De gemeten gemiddelde wachttijden vielen grotendeels binnen de gestelde norm. Volgens de 
secretaresses waren de wachttijden echter korter dan in andere weken. Dit werd 
hoofdzakelijk veroorzaakt door minder patienten per spreekuur. Hoewel de metingen dus 
geen goed beeld geven van de grootte van de wachttijden, geven zij wel inzicht in de 
oorzaken. Door deze oorzaken aan te pakken, kunnen de wachttijden ook in drukkere 
periodes beperkt blijven. 

Door analyse van de metingen (bijlage 15, biz. 45) zijn de volgende oorzaken gevonden. 
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen wachttijd bij de poli, rontgenafdeling en gipskamer. 

Oorzaken wachttijd poli 

Onderstaande oorzaken komen niet bij elke orthopaed even sterk voor. Daarnaast zijn er 
grote verschillen per dag in de mate waarin de wachttijden onstaan door de verschillende 
oorzaken. 

Dubbel spreekuur 

Hoofdzakelijk alle patienten op de gipskamer moeten voor of na behandeling door de 
orthopaed gezien worden. Dit betekent dat de orthopaeden tegelijkertijd twee 
spreekuren draaien (hun eigen en op de gipskamer). De patienten op de gipskamer 
nemen we] minder tijd in beslag voor de orthopaed dan de gewone patienten, omdat 
de gipsmeesters het meeste werk uit de handen van de orthopaed nemen. Daarnaast 
zijn de gipspatienten kleiner in aantal dan de gewone patienten. 

De tijd gepaard met en de frequentie van het gaan naar de gipskamer verschilt per 
spreekuur 

Afspraakschema wordt niet nageleefd 

• Uit de metingen blijkt dat het spreekuur al snel 10 minuten of meer later begint dan 
de planning. Dit bekent dat de wachttijd voor alle patienten van dat spreekuur met die 
tijd toeneemt. Oorzaken zijn activiteiten met uitloop voor het spreekuur en het niet 
bewust zijn van de tijd door de orthopaed. 

• Het niet aanhouden van de afspraak volgorde zorgt wel voor een kortere wachttijd 
voor de patient die eerder geholpen wordt, maar ook voor meer wachttijd na afspraak 
voor alle patienten die daardoor later geholpen worden. 

Onderbrekingen van bet spreekuur 

Onderbrekingen zoals telefoon, extra patienten en het naar binnen gaan van of 
weggeroepen worden door medewerkers van de Eerste Hulp, gipsmeesters of arts
assistenten, leiden tot wachttijd. 

Afspraakschema komt niet overeen met de praktijk 

• De gemiddelde tijd dat een patient binnen is tijdens het spreekuur is langer dan de 
geplande consultduur. Dit speelt bij de controleplaatsen bij drs. Hen drs. S. 
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• Verder zorgen consulten die aanzienlijk )anger zijn dan gepland voor wachttijden. 
Deze worden vaak later op het spreekuur gecompenseerd door aanzienlijk kortere 
consulten, maar de wachttijden hebben dan al plaatsgevonden. 

• Er wordt niet genoeg en niet op de juiste plaats tijd vrij gehouden voor patienten 
die terugkomen van de rontgen. 

Oorzaken wachttijd rontgen 

Hoewel de wachttijden op de rontgen geen invloed bebben op de wacbttijden op de poli, 
bepalen zij wel voor een deel de totale bezoekduur aan de polikliniek. Om bet bezoek van 
een patient zo kort mogelijk te bouden, is het dus van belang ook naar de wachttijden op de 
rontgen te kijken. 

Bij de metingen is niet specifiek naar de oorzaken van de wachttijden op de rontgen gekeken. 
Door gesprekken met medewerkers en bestudering van de situatie zijn de volgende punten 
naar voren gekomen: 

Aankomstproces op de rontgen 

Patienten komen zelden verspreid over de dag, zodat er duidelijke rustige en drukke 
periodes waar te nemen zijn. Als er een groep patienten zicb kort achterelkaar meldt 
bij de rontgen is er geen capaciteit om de patienten in hetzelfde tempo te helpen en 
ontstaan er wachttijden. 

Vooral in de middag ontstaan er lange wachttijden doordat tussen 13. 00 en 15. 00 er 
foto 's voor huisartsen gemaakt worden. Hierdoor komen er in korte periode veel 
patienten op de rontgen wat wachttijden veroorzaakt omdat ze niet zo snel te helpen 
zijn als dat ze aankomen. 

De tijden voor de huisartsenfoto's zijn gebaseerd op de oude situatie, toen de 
spreekuren niet voor 14. 00 begonnen en het meerdendeel van de huisartspatienten 
voor bet begin van de spreekuren geholpen waren. 

Aantal patienten 

Zijn er veel patienten dan is de kans groter dat de patienten zich niet verspreid over 
het spreekuur melden en is de beschikbare tijd per patient kleiner 

Oorzaken wachttijden gipskamer 

De wachttijden bij de gipskamer waren minimaal in de meetperiode. Uit de metingen volgde 
toch een aantal oorzaken, die in andere weken meer spelen en voor wachttijden zorgen. 

Aankomstproces/afspraakschema 

Niet alle patienten hebben een afspraak of worden volgens het afspraakschema 
gepland (circa 400/4 van de patienten in de meetperiode). Daardoor komt het voor dat 
er een groep patienten zich kort achterelkaar meldt en de capaciteit er niet is om de 
patienten in het zelfde tempo te helpen. 
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Aantal patienten 

Zijn er veel patienten dan is de kans groter dat de patienten zich niet verspreid over 
het spreekuur melden en is de beschikbare tijd per patient kleiner. 

Beschikbaarheid orthopaed 

De meeste patienten op de gipskamer moeten door de orthopaed gezien worden. 
Omdat de orthopaed zich niet meteen kan vrij maken om naar de gipskamer te 
komen, zijn de patienten }anger in de gipskamer dan nodig en neemt de wachttijd voor 
volgende patienten toe. 

5. 7 Verbetervoorstellen en implementatie 

In de werkgroep zijn voorstellen uitgewerkt om de wachttijden te beperken, evenals 
voorstellen om de samenwerking tussen bet specialisme en de rontgenafdeling en het 
afsprakenbureau te verbeteren. De verantwoordelijkheid voor het invoeren en uitwerken van 
de aangenomen voorstellen ligt bij de de projectleden en hun collegae. 
Een overzicht van de oorzak:en en bijbehorende voorstellen t.a.v. de wachttijden is gegeven 
in tabel 5. 3. Vervolgens zijn alle voorstellen uitgewerkt. 
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Tabet 5.3 relatie oorzak:en en voorstellen verbeterproject orthopaedie 

oorzaken 

POLIKLINIEK 
Dubbel spreekuur 

Afspraakschema wordt niet nageleefd 

Onderbrekingen van bet spreekuur 

Afspraakschema voldoet niet 

RONTGEN 
Aankomstproces 

Aantal patienten 

GIPSKAMER 
Aankomstproces 
Aantal patienten 

· Beschikbaarheid orthopaed 

voorstellen 

Structureel inzetten arts
assistent op gipskamer 

Naleven schema door: 
- Activiteiten met kans op 

uitloop niet voor spreekuur 
plannen 

- Aanhouden afspraakvolgorde 
door noodzaak hiervan bij de 
secretaresses duidelijk te 
maken 

Onderbrekingen opvangen door: 
- Pieper door secretaresse laten 

beantwoorden 
- Meer pauzes plannen 
Afspraakschema aanpassen: 
- Meer tijd per patient plannen 
- Pauze plannen waar nodig 

Patienten beter spreiden: 
- huisartsenfoto' s ook tussen 

8.15 en 9.45 maken 

Aantal patienten afstemmen op 
aantal patienten bij de poli, 
limiet per dag stellen 

Structureel inzetten van arts
assistent 
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De in de projectgroep uitgewerkte voorstellen zijn gegroepeerd naar de afdelingen waar ze 
invloed op hebben: 

AFSPRAKENBUREAU 

Aanpassen afspraakschema' s 
Voorstellen zijn gedaan om de afspraakschema's aan te passen a.d.h.v. de meetresultaten, 
zodat bet schema meer overeenkomt met de werkelijke situatie. Zo kan de pauze in bet 
spreekuur een kwartier eerder gepland worden, zodat de eerste patienten die terugkomen van 
de rontgen beter opgevangen kunnen worden. Dit is goedgekeurd door drs. S en drs. R drs. 
J wil bet voor een proefperiode proberen. 
Verder is er voorgesteld om na 11 .00 ruimer te plannen, zodat er meer tijd per consult en 
ruimte om onderbrekingen door bet gaan naar de gipskamer op te vangen, is. Dit is 
goedkeurd door drs. S en drs. H. Er mag respectievelijk 20 en 15 minuten extra vrijgehouden 
worden in de vorm van blokken van 5 minuten. Drs. J had hier bezwaar tegen. 
De aanpassingen zijn met hulp van bet afspraakbureau in het computersysteem ingevoerd. 
Norm toegangstijd eerste patienten 
Een norm van twee weken voor de toegangstijd voor eerste patienten is door de orthopaeden 
en de projectgroep aangenomen. Het afsprakenbureau zal doorgeven wanneer deze norm niet 
gehaald wordt. Verder zullen er duidelijke afspraken schriftelijk worden vastgelegd wat bet 
afsprakenbu.reau wel en niet mag en moet doen om deze norm na te streven. Deze afspraken 
zullen worden besproken in bet overleg tussen het afspraakbureau en de orthopaeden. 
W ordt de norm structureel niet gehaald dan zal er gekeken moeten word en naar de 
mogelijkheden van extra spreekuren. Het halen van de norm door bet spreekuur overvol te 
boeken is geen oplossing: de signaalfunctie van de toegangstijd om structurele 
capaciteitstekorten aan het licht te brengen, o.a. bij de ziekenhuisleiding, wordt niet benut en 
de wachttijden tijdens bet spreekuur zullen toenemen. 
Spoed en semi-spoed 
Spoed en semi-spoed moeten door de huisarts aangemeld worden om binnen de toegangstijd 
gezien te word en. Patient en met een fractuur van elders ( and er ziekenhuis, wintersport ), die 
zelf bellen, moeten voortaan door bet afsprakenbureau worden doorverbonden met de 
gipskamer. 
Wensen van de orthopaeden t.a.v. bet plannen vastleggen 
Wensen t.a.v. het plannen zullen tijdens bet werkoverleg tussen de orthopaeden en bun 
secretaresses worden besproken en op schrift worden gezet. Vervolgens zullen ze worden 
besproken in het overleg met het afsprakenbureau. Hierbij wordt gestreefd naar zoveel 
mogelijk uniformiteit in de afspraken van de orthopaeden: afspraken voor het specialisme 
i.p.v specialist. 
Verder zal een van de orthopaeden optreden als contactpersoon van het specialisme voor het 

afsprakenbureau. Wie dit zal zijn, zal nog door de orthopaeden onderling besloten worden. 
Periodiek overleg met afsprakenbureau 

Jaarlijks zal er overleg plaatsvinden tussen bet afsprakenbureau en de orthopaeden. Hier 
zullen wederzijdse wensen besproken worden om de samenwerking te bevorderen. Zo zal 
bijvoorbeeld jaarlijks bet afspraakschema beoordeeld en eventueel aangepast worden. De 
manager Ambulante Zorg zal bewaken dat dit overleg plaatsvindt; 
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Kijken/meelopen bij bet afsprakenbureau 
Om een beter beeld te krijgen van het afspraakschema zal er door de orthopaeden bij het 
afsprakenbureau een keer gekeken worden naar de mogelijkheden van het systeem. 
Patienten evenwicbtig spreiden over de week 
Het afsprakencomputersysteem heeft de mogelijkheid om een overzicht te geven van het 
aantal patienten over een periode van ongeveer twee tot drie weken, zodat de patienten 
evenwichtig over de week verspreid kunnen worden. Dit overzicht werd echter niet gebruikt 
bij het plannen van de afspraken. Hoewel dit overzicht snel is op te vragen, gaat het toch om 
een extra handeling die tijd kost. Door het afsprakenbureau wordt voor een proefperiode 
gewerkt aan het plannen aan de hand van dit overzicht, om te kijken of die extra handeling 
het functioneren niet bemvloed (langere rijen aan het loket). 
Uitslagen 
Patienten voor uitslag zullen in principe door het afsprakenbureau bij de eigen orthopaed van 
de patient gepland worden. Is de orthopaed een periode niet aanwezig wegens vakantie of 
congres en wil de patient niet zolang wachten dan kan hij een globale uitslag krijgen van een 
andere orthopaed. Voor de volledige uitslag zal hij toch bij zijn eigen orthopaed terugkomen. 
Gips en polilijsten op elkaar afstemmen 
De mogelijkheid om de lijsten samen te voegen is onderzocht. Dit is echter praktisch niet 
haalbaar met het computersysteem. Het doel van het samenvoegen was echter het 
afsprakenbureau snel een beeld te geven van de drukte op een dag bij de gips- en polilijsten 
om deze zo op elkaar af te stemmen. M.b.v. van het overzicht, waar zowel de aantallen 
patienten per dag per polilijst als gipslijst worden vermeld, wordt dit ook bereikt. 

POLI EN GIPSKAMER 
Pieper bij secretaresses 
De orthopaeden zullen voor een proefperiode hun pieper bij de secretaresses leggen. De 
secretaresses zullen alleen de werkelijke spoedtelefoontjes doorverbinden, zodat het 
spreekuur niet onnodig onderbroken wordt. Hierover zullen er tussen de secretaresses en de 
orthopaeden goede afspraken gemaakt moeten worden. 
Patient op de hoogte stellen van wachttijd 
De orthopaeden zullen tijdens de werkbespreking met hun secretaresses bespreken hoe het 
wachten voor de patient zo prettig mogelijk gemaakt kan worden door: 
* de patient op de hoogte te stellen van de wachttijd, zodat deze elders een kop koffie 

* 
* 

kan nemen; 
koffie uit te delen bij lange wachttijden; 
de patient op de hoogte te stellen van de oorzaak van het wachten (b.v. door spoed 
operatie). Patienten hebben meer begrip voor het moeten wachten als zij weten 
waarom. 

Arts-assistent inzetten 
Door de orthopaeden zal onderzocht worden of de arts-assistent meer en structureel ingezet 

kan worden op de gipskamer of poli m.n. op drukke dagdelen (dubbele spreekuren). Hierbij 
wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de individuele arts-assistent. 
Herbalingsf actor 
Hoewel de orthopaeden de indruk hebben dat zij de patient minder laten terugk:omen, groeit 
het aantal herhalingsconsulten sneller in verhouding tot de eerste consulten. Als deze stijging 
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aanblijft, zal de huidige capaciteit (=aantal spreekuren) niet voldoende zijn om bet aantal 
patienten te zien. Door de ortbopaeden wordt onderzocht hoe bet aantal patienten beperkt 
kan blijven. 
Tijdig beginnen van bet spreekuur 
De mogelijkheden om activiteiten met kans op uitloop, zoals gecompliceerde operaties, voor 
het spreekuur te beperken zal door de ortbopaeden onderzocht worden. Verder blijft het een 
kwestie, zoals dhr. Scbuermans heeft opmerkt, van bewust zijn van de tijd en discipline van 
de specialist. 

RONTGENAFDELING 
Huisartsenfoto' s 
Met de hoofdlaborante rontgen zijn enkele mogelijkheden besproken, om de drukte op de 
rontgenafdeling veroorzaakt door de huisartsenfoto' s te bebeersen: 

* het maken van afspraken voor de buisartsenfoto' s; 
* bet loslaten van de vastgestelde tijd voor de foto's (van 13 .00 tot 15.00); 
* onderscheid maken tussen de huisartsen binnen en buiten Roermond bij de 

tijden waarop patienten foto's kunnen laten maken. Bijvoorbeeld de patienten 
van huisartsen binnen Roermond 's morgens laten komen, anderen 's middags. 

De tijd wanneer patienten van buisartsen bun foto' s kunnen laten maken, is voor een 
proefperiode van een half jaar uitgebreid met anderhalf uur in de ochtend tussen 8.15 en 9.45 
(dit is een rustige periode van de dag bij de rontgenafdeling). Hierbij zal er door de 
secretaresses op de rontgenafdeling bijgehouden worden hoeveel patienten zich melden, 
waarbij onderscbeid wordt gemaakt tussen dagen en dagdelen en of de patient komt van een 
huisarts binnen ofbuiten Roermond. 

5.8 Bewaking 

De verantwoordelijkheid voor bet invoeren en naleven van de goedgekeurde voorstellen en 
werkwijzen ligt in handen van de leden van de projectgroep en hun collegae. Door de 
orthopaeden, secretaresses en medewerkers van de rontgen, gipskamer en afsprakenbureau 
zal, indien er afwijkingen van de gewenste situatie worden waargenomen, dit besproken 
worden met de betrokken partijen. 
Bewaking van de wachttijd voor bet consult kan op gelijke wijze plaatsvinden als bij de 

· polikliniek cardiologie, door bet meten van de uitloop per spreekuur. In 6.2 (blz. 57) is deze 
werkwijze beschreven. 

5.9 Evaluatie 

In de meetperiode werd in grote lijnen aan de nagestreefde norm voldaan. Op basis van die 
gegevens waren er geen aanpassingen nodig. Er zijn echter voorstellen gedaan om de 
wachttijd ook in drukkere periodes beperkt te houden door o.a. bet aanpassen van de 
afspraakschema' s. Bewaking door het meten van uitloop zal uitwijzen of dit met de 
voorstellen ook bereikt wordt. 
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Een belangrijke structurele oorzaak voor het ontstaan van wachttijden blijft het dubbel 
spreekuur houden van de orthopaeden op de poli en gipskamer. Daar de arts-assistent maar 
beperkt ingezet kan worden, za1 de aanwezigheid op de gipskamer van de orthopaed nodig 
blijven. Dit blijft voor wacbttijd zorgen indien er niet meer rekening mee wordt gebouden 
door het mimer plannen van de spreekuren. 

Met bet verbeterproject is de aanzet gegeven tot verandering en zijn mogelijkheden tot 
verbetering aangegeven. De taak: om tot een voor iedereen acceptabele uitwerking te komen 
ligt bij de orthopaeden, secretaresses en medewerkers zelf Zo za1 een beter afstemming 
tussen het afsprakenbureau en de orthopaeden door hen zelf uitgewerkt moeten worden. 
Gezien de positieve bouding en inzet bij de leden van het project tijdens bet project wordt 
een optimale uitwerking verwacht. 
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B6. STRUCTURELE VERBETERING VAN DE POLIKLINlEKORGANISA TIE 

Momenteel wordt er gewerkt aan het verbeteren van de geleverde kwaliteit van de 
polikliniekorganisatie. Dit gebeurt binnen de maatschappen en onderzoeksafdelingen, door 
het ziekenhuismanagement of in samenwerking in de vorm van verbeterprojecten. Het 
aanpakken van knelpunten gebeurt echter willekeurig, zonder duidelijke lijn of samenhang. 
Dit vloeit voort uit het decentrale karakter van de polikliniek, alle maatschappen werken 
zelfstandig met hun eigen doelen, en het ontbreken van coordinatie van de verschillende 
acties. Hierdoor gebeurt het aanpakken van de wachttijden en doorstroom ook niet 
structureel. 

Om een kader te scheppen waarbinnen structurele verbetering kan plaatsvinden is een visie 
voor de polikliniek met bijbehorende doelstellingen uitgewerkt. Doel daarbij is het op een lijn 
krijgen van de verschillende partijen in de polikliniek. Om de coordinatie van de uit de 
doelstellingen voortvloeiende acties en bewaking van de situatie vast te leggen, is een 
stappenplan voor het bewerkstelligen van de doelstellingen uitgewerkt. Ten aanzien van de 
wachttijden is een norm bepaald en een methode om afwijkingen van die norm te signaleren. 
Op verzoek van de manager Ambulante Zorg is ook een norm voor de toegangstijd 
voorgesteld. 

6.1 Visie en doelstellingen voor de polikliniek 

Aan de hand van literatuur [Mulder, 1994; In' t Veld, 1988] is in overleg met de manager 
Ambulante Zorg een voorstel voor het structureel verbeteren van de polikliniekorganisatie 
uitgewerkt. De momenteel gehanteerde metboden en werkwijzen zijn daarin opgenomen 
In bijlage 16 (biz. 52) is bet voorstel weergegeven. 

Eerst is een visie voor de polikliniek opgesteld, waarbij de algemene zorgvisie van bet 
ziekenhuis als leidraad diende. Daarbij zijn vier aspecten bepaald, die noodzakelijk zijn voor 
een optimale organisatie van het polikliniekgebeuren: deskundigheid, 
snelheid/toegankelijkheid, patientvriendelijkheid en goed georganiseerd samenwerken. Deze 
aspecten zijn vertaald in concrete, meetbare doelstellingen. Vervolgens is een stappenplan 
opgesteld om de doelstellingen te bewerkstelligen. De doelstellingen zullen om de twee jaar 

· door de manager Ambulante Zorg en directeur Zorgzaken geevalueerd en zonodig bijgesteld 
word en, waarna ze voorgelegd word en aan de medische staf ter goedkeuring. 
De volgende stappen zijn gevonden voor bet bewerkstelligen van de doelstellingen: 

Nastreven van de doelstellingen: Er is vastgelegd wie er verantwoordelijk is voor en 
initiatief neemt bij het het nastreven van de doelstellingen en op welke wijze dit 
gebeurt. 
Het toetsen van de situatie en bet signaleren van knelpunten: er zijn methoden 
beschreven om te toetsen of en in welke mate er voldaan wordt aan de doelstellingen 
en om te signaleren waar eventuele knelpunten zich voordoen. T oetsing zal zover 
mogelijk door de manager Ambulante Zorg plaatsvinden. 
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Actieprogramma: Zijn er knelpunten gesignaleerd dan zal door de manager 
Ambulante Zorg bepaald worden in overleg met de betreffende specialisten en 
afdelingen, waar en welke acties ondemomen zullen worden. Deze acties zullen 
plaatsvinden in de vorm van verbeterprojecten. De in de voorgaande hoofdstukken 
beschreven projecten zijn voorbeelden hiervan. 

Dit voorstel is goedgekeurd door de directie en zal verder besproken en uitgewerkt worden 
met de medische staf De manager Ambulante Zorg is daarbij verantwoordelijk voor de 
voortgangsbewaking en implementatie. 

6.2 Norm wachttijd en toegangstijd 

De normen t.a.v. de wachttijd en toegangstijd en bijbeborende toetsingsmethoden zijn verder 
uitgewerkt in de vorm van twee voorstellen. Deze zijn opgenomen in bijlage 17 en 18 (Biz. 
56 en 58). 
Evaluatie van de verbeterprojecten Polikliniek Cardiologie en Polikliniek Ortbopaedie kan 
aan de hand van deze toetsingsmethoden plaatsvinden. 
Indien nodig kan er door een specialisme of specialist een afwijkende norm met de manager 
Ambulante Zorg worden afgesproken. 

Norm wachttijd 
Het voorstel is om binnen de polikliniek de volgende norm aan te houden: 50% van de 
patienten moet binnen 15 minuten gezien zijn, 75 binnen 30 minuten en 95 binnen 60 
minuten. Deze norm is gebaseerd op literatuur [Vissers, 1993; normenrapport, 198 5] en 
onderzoek bij andere ziekenhuizen zoals het Bosch MediCentrum. 
Door het registreren door de secretaresses van de uitloop van de spreekuren kunnen 
structurele wachttijden gesignaleerd worden. 
Hierbij moet wel rekening gehouden worden met bet verloop van de wacbttijden over het 
spreekuur (Ontstaan de wachttijden vooral op het einde van het spreekuur of nemen ze dan 
juist af) en werkwijze van het spreekuur (bij cardiologie worden de patienten niet op hun 
afspraaktijdstip door de specialist gezien, maar moeten ze naar de functie-afdeling om een 
ECG te maken). Dat de uitloop toch een goede signaalfunctie t .a.v. de gemiddelde wachttijd 
heeft, blijkt uit de metingen van de verbeterprojecten (bijlagen 9 en 14 ), vooral bij 
orthopaedie is de samenhang tussen de uitloop en gemiddelde wacbttijd groot. Deze 
werkwijze wordt in o.a. in het Bosch MediCentrum en het Zeeweg Ziekenhuis te Umuiden 
gehanteerd. 
De manager Ambulante Zorg zal bijhouden welke spreekuren structureel grote uitloop 
hebben. In overleg met de betreffende specialismen zal hij bepalen waar nader onderzoek en 
eventuele acties noodzakelijk zijn. Dit kan gebeuren in de vorm van kwaliteitsverbeterpro
jecten, waarbij zaken onderzocht worden zoals bet afspraakschema, de afstemming tussen de 
poli's en de onderzoeksafdelingen en de beschikbare capaciteit. 

Doel 
Het doel van deze normstelling en verbetercyclus is: 

meer informatie verkrijgen over de geleverde logistieke prestatie; 
het structureel beperken van de wachttijden. 
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Dit voorstel is goedgekeurd door de directie en de K waliteitscommissie Medische Staf Het 
Stafbestuur heeft in eerste instantie haar bedenkingen en zal de resultaten van de 
verbeterprojecten Polikliniek Cardiologie en Polikliniek Orthopaedie afwachten voor bet 
voorstel verder te bekijken. 

Norm toegangstijd 

Om te garanderen dat patienten hun zorg binnen de vereiste termijn krijgen is een norm 
bepaald t.a.v de toegangstijd van 2 weken. Deze norm is opgesteld in overleg met de 
manager Ambulante Zorg en de orthopaeden. In de huidige situatie krijgt de manager 
Ambulante Zorg maandelijks een overzicht van de toegangstijden per specialist. A.d.h.v. deze 
gegevens kunnen structurele overschrijdingen van de norm gesignaleerd worden en kan tot 
nader onderzoek besloten worden om de toegangstijden te beperken. 

Doel 
Doel van deze werkwijze 1s de vereiste en gewenste beschikbaarheid van de zorg te 
garanderen 

Dit voorstel zal worden gepresenteerd aan de directie en medische staf. 
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H7. AFRONDING 

In dit afsluitende hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen besproken. De conclusies 
hebben betrekking op de doelstelling en ervaringen tijdens het onderzoek. De aanbevelingen 
hebben betrekking op het gebruik van de resultaten van het onderzoek. 

7.1 Conclusies 

Na het vooronderzoek is de doelstelling bepaald: 
J. Het beperken van de wachttijd en het verbeteren van de doorstroming, zodat zij 

vo/doen aan de vastgestelde normen. 
2. Het maken van afspraken ten aanzien van het stroctureel verbeteren en bewaken van 

de wachttijd en doorstroming, om een zo optimaal mogelijke /ogistieke situatie ook 
op lange termijn te garanderen. 

Met betrekking tot het eerste punt is het onderzoek beperkt tot de specialismen cardiologie 
en orthopaedie. Bij de projecten polikliniek cardiologie en polikliniek orthopaedie is 
onderzoek gedaan naar het beperken van de bezoekduur. Bij cardiologie is ook de 
doorstroom bekeken als de onderzoeken niet op dezelfde dag als het consult plaatsvinden, in 
het verbeterproject functie-afdeling. Daar de bezoekduur hoofdzakelijk bepaald wordt door 
de wachttijden voor de verschillende stations, is het onderzoek erna gericht op de 
wachttijden. 

Op basis van de deelvragen van de probleemstelling is doelstelling nagestreefd: 
A Hoe is de huidige situatie? (wachttijden, bezoekduren, 

doorstroomtijden) 
B Welke normen kunnen worden vastgesteld, die acceptabel zijn voor 

alle partijen bij de polikliniek? 
C Welke verbeteringsmogelijkheden zijn er? 
D Hoe kunnen verbeteringsvoorstellen worden geimplementeerd? 
E Hoe kan de toekomstige situatie worden bewaakt? 

ad A. 
Door metingen zijn objectieve gegevens verkregen van de wachttijden om de situatie te 

· beoordelen en oorzaken voor wachttijden bloot te leggen. 

adB. 
Bij het starten van de drie projecten zijn de normen vastgesteld die nagestreefd zouden 
worden: 
• t .a.v. de wachttijden voor consult: 50% van de patienten moet binnen 15 minuten gezien 

zijn, 75% binnen 30 minuten en 95% binnen 60 minuten. 
• t.a.v. de doorstroom: Een patient kan alle door de cardiologen bij de functie-afdeling 

aangevraagde onderzoeken op een dag ondergaan 
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ad C. 
In overleg met de betrokken specialisten en medewerkers zijn de verbetermogelijkheden 
bepaald en uitgewerkt. Naast nieuwe afspraakschema's op de poli's en functie-afdeling 
hadden deze vooral betrekking op verandering van de werkwijzen van de specialisten en 
medewerkers. 

adD. 
Implementatie van de nieuwe schema's is gebeurd door de secretaresses van de 
maatschappen en functie-afdeling. De verbetervoorstellen m.b.t. verandering van de 
werkwijzen en het gebruik van de afspraakschema's zijn besproken met de betrokken 
personen. Met behulp van de meetresultaten is de noodzaak voor de veranderingen getracht 
duidelijk te maken. 

adE. 
Met de uitgewerkte visie met doelstellingen en normen zijn voorstellen gedaan om structurele 
verbetering te waarborgen. Het verantwoordelijkheid voor het nastreven van deze 
doelstellingen ligt bij de specialisten en de medewerkers bij de polikliniek. De manager 
Ambulante Zorg is verantwoordelijk voor bewaking van de doelstelling en coordinatie van 
actieprogramma' s. 

Hiermee zijn de deelvragen voor de specialismen cardiologie en orthopaedie en vraag e. voor 
alle specialismen beantwoord. 

De volgende conclusies zijn getrokken op basis van het onderzoek: 
• Door aanpassingen van het afspraakschema en betere naleving ervan, kan een groot deel 

van de oorzaken voor wachttijden weggenomen worden. Bij spreekuren met weinig 
onderbrekingen kunnen de wachttijden hierdoor zelfs tot een minimum gereduceerd 
worden. Bij de specialismen cardiologie en orthopaedie, bij de functie-afdeling en de 
rontgenafdeling zijn aanpassingen ge1mplementeerd en zijn voorstellen gegenereerd met 
betrekking tot naleving. 

• De "kosten" van deze veranderingen zijn te verwaarlozen: geen financiele consequenties 
of uitbreiding van capaciteit, alleen een verandering van werkwijzen voor de specialisten 
en hun secretaresses. Resultaten: kortere wachttijden en zo ook minder patienten in de 
wachtkamers, soepeler verloop van het spreekuur of onderzoeken, efficienter gebruik van 
de capaciteit. 

• V oorwaarde voor het slagen van het onderzoek is de mate waarin de verbetervoorstellen 
worden gedragen door de betrokkenen. De positieve reacties en inzet bij het uitwerken 
van verbetervoorstellen van de cardiologen, orthopaeden, hun secretaresses en 
medewerkers van de rontgen, gipskamer, functie-afdeling en afsprakenbureau, geven aan 
dat zij achter de voorstellen staan en zullen blijven zoeken, met het inzicht verkregen 
door dit onderzoek, naar verbetermogelijkheden. 

• Overleg tussen de verschillende partijen in de polikliniek heeft geleid tot een beter inzicht 
in de situatie en de verbetermogelijkheden. 

• Om structurele verbetering van de polikliniekorganisatie en de wachttijden en doorstroom 
te garanderen moeten alle partijen in de polikliniek achter dezelfde doelstellingen staan en 
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is coordinatie en bewaking vanuit een centraal punt noodzakelijk. Met de voorstellen voor 
de visie is een aanzet gegeven voor besprekingen om eensgezinsheid over doelstellingen 
met betrekking tot de polikliniek en haar functioneren te verkrijgen. De manager 
Ambulante Zorg heeft daarbij de coordinerende en bewakende functie, zowel bij de 
implementatie van de voorstellen als naleving daarvan. 

Samenvattend kan worden gesteld, dat op basis van de aangenomen en gellllplementeerde 
voorstellen verwacht wordt, dat de wachttijden bij cardiologie en orthopaedie gereduceerd 
worden en de doorstroming met betrekking tot de functie-afdeling en rontgenaf deling 
verbeterd, zodat zij voldoen aan de vastgestelde normen. Deze verwachting is gebaseerd op 
het feit dat de oorzaken voor wachttijden en een gebrekkige doorstroom geheel of 
gedeeltelijk zijn opgevangen of weggenomen en op de bereidheid van de specialisten, 
secretaresses en medewerkers om de voorgestelde werkwijzen te hanteren. 
Er zijn nog geen afspraken gemaakt met betrekking tot structurele verbetering. Wei is een 
kader geschept waarbinnen deze afspraken door overleg tussen de specialisten en de 
ziekenhuisleiding gemaakt kunnen worden. Gezien de groeiende bewustwoording van de 
noodzaak en bereidheid van de specialisten om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de 
steun van de voorstellen door de directie, zijn de verwachtingen over het bereiken van 
afspraken positief. 

7.2 Aanbevelingen 

• Het onderzoek m.b.t. de bezoekduur en doorstroom is beperkt tot de specialismen 
cardiologie en orthopaedie. De resultaten van de projecten kunnen als handleiding worden 
gebruikt voor het verbeteren van de situatie bij andere specialismen, daar overeenkomst 
van oorzaken voor de wachttijden verwacht wordt op basis van de resultaten van de 
projecten cardiologie en orthopaedie. Hier moet gedacht worden aan het afspraakschema 
en naleving ervan door de secretaresses en specialisten. 

• Verbeteren kan gebeuren in de vorm van projecten als de situatie er om vraagt, of door 
veranderingen ingevoerd door de specialismen of secretaresses. Inzicht in een deel van de 
oorzaken voor wachttijden bij hun eigen poli, is vaak aanwezig bij de specialisten en de 
secretaresses. Bij het aanpassen van afspraakschema' s kan, indien er geen capaciteit is om 
metingen uit te voeren, de methode van 'lrial and error" worden gehanteerd. 

• Door de afstemming tussen het afsprakenbureau en de specialismen te verbeteren om zo 
beter in te springen op elkaars wensen, kunnen de spreekuren beter gepland worden ten 
voordeel van de secretaresses, specialisten en patienten. Om deze afstemming te bereiken 
is overleg met het afsprakenbureau, bijvoorbeeld jaarlijks zoals bij orthopaedie, door de 
specialisten noodzakelijk. 

Uit het onderzoek blijkt dat hoewel niet alle oorzaken voor wachttijden en gebrekkige 
doorstroom geheel zijn weg te nemen, door goede samenwerking van de verschillende 
partijen in de polikliniek praktische oplossingen gevonden kunnen worden om de capaciteit 
efficienter te benutten en zo de nodige verbeteringen te bewerkstelligen. 
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BIJLAGE 1. ORGANIGRAM 

Onderstaand organigram is opgesteld in 1992. Hoewel de weergegeveo verdeling van de afdelingen onder de 
dienstm niet overeenkomt met de huidige situatie, geeft het wel een goed beeld van de structuur in bet 
ziekenbuis. Em up-to-date organigram is momenteel niet aanwezig in het ziekenbuis. 
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BIJLAGE2.DEFINITIES 

Om de eenduidigheid van de termen , die gebruikt worden bij dit ooderzoek te garanderen, is hierooder een 
lijst met definities in alfabetische volgorde weergegeven. 

afspraakschema: 

bez.oekduur: 

doorstroom: 

coatrole-coosult: 

eerste polikliniekbezoek: 

bemalingscoosult: 

kwaliteit: 

Het stramien volgens welk er afspraken gemaakt worden. D .w .z. de tijd voor een 
coosult., een of meerdere patient.en tegelijk 1atm komen, enz. 

De tct.ale tijd die een patient doorbrengt in bet ziekenhuis bij een bez.oek vanaf bet 
melden voor zijn consult of ooderz.oek voor een consult en of ooderz.oeken tct einde 
van de zijn activiteiten in bet ziekenhuis. 

Het elkaar opvolgen van consulten en ooderzoeken. Naast de tijd tusseo die 
consulten en ooderzoeken beeft de doorstroom betrekking op bet aantal bezoekeo 
aan de polikliniek nodig voor die consulten eo ooderzoekeo. 

Coosuh om te cootroleren of de diagnose juist was eo dat behandeling beeft 
geholpen en te verzekeren dat de gezoodheid van de patient z.o c¢rnaal mogelijk 
IS . 

Er is sprake van een eerste polikliniekbezoek wanneer een patient in verband met 
een nieuw ziektegeval voor de eerste maal coosult beeft bij een bepaald specialis
me. Uitgeslocen zijn: 
- eenrnalige traumatologische coosulten; 
- medische keuringen; 
- bez.oeken aan bet ziekenhuis waarbij op verzoek van derden (bijvoorbeeld de 
buisarts) ooderzoek eo behandel.ing plaatsvindt (met andere woorden als er geen 
coosultatie door de patient van een aan bet ziekenhuis verbooden specialist 
plaatsvindt); 
- een intercollegiaal consult, medebehandeling of ovememing der klinische 
behandeling.[GOTG] 
Er is sprake van een nieuw ziektegeval bij een nieuwe klacht of als bet 1aatste 
consult voor een klacht langer dan jaar geleden beeft plaatsgevoodeo. 

Coosuh in bet kader van verdere diagnose en/ofmededelen van resuhaten na bet 
doen van ooderzoek(en). 

Het geheel van eigenschappen en kemnerken van een produkt of dienst dat van 
belang is voor bet voldoen aan gestelde eisen of vanzelfsprekende behoefun. 
[NEN-1S0 9000) 
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leegloop: 

no-shows: 

patientgericht: 

polikliniek: 

toegangstijd: 

wacltttijd: 

Het niet aanwezig zijn van patienten tijdens bet spreekuur, waardoor de specialist 
niet verder kan met bet spreekuur. 

Patienten die z.cnder af te melden, niet verschijnen voor bllll afspraak. 

Afstemming op de ei.seo en behoeften van de patient. 

Het gebeel van voorzieningen - ruimtelijk, persooeel en instrumenteel - dat een 
ziekeohuis in stand boudt teneinde ambulante patienten die een of meer specia
list.en weoseo te raadplegeo, adequaat op te vangen en te accomrnodereo ten 
behoove van ooderzoek en behandeling. [NVHP] 

De gemiddelde tennijn, die zit tusseo het mommt waarop een afspraak gemaakt 
wordt en de eerst volgende openstaande plaatsen in het afspraakschema. 

De tijd, die verstrijkt tussen het afgesproken tijdstip en het tijdstip waarop de 
patient voor bet coosuJt de spreekkamer wordt binnen geroepen. [Bekendam
pardoei 1992] 
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BIJLAGE 3. BEGR01E AANTALLEN POLIKLINIEKBEZOEKEN PER SPECIALISME 

In cnderstaande tabel zijn de specialismen , die spreekuur houden ~ de polikliniek en de aantallen polikli
niekbezoeken van 1994 weergegeven. Daarbij is een volgorde van aflopend aantal patient.en per specialisme 
aangehouden. In de tweede ko)om staan de aantal)en cngewogen eerste polikliniekbez.oeken, in de derde de 
aantallen herhalings- en cartrolebezoeken en in de vierde kolom zijn de aantallen bijelkaar ~geteld. 
Gegevens van de specia1isten van kaakchirurgie zijn niet bekend, omdat zij niet ender bet budget van het St. 
Laureotius, maar dat van een ander ziekenhuis vallen. 

SPECIALISME EERSTE BEZOEK HERHALINGS/CON- TOTAAL 
cngewogen TROLEBEZOEK 

oogheellamde 8.494 18.702 27.196 

KNO-heellamde 3.366 13.199 16.565 

chirurgie 4.951 10.990 15.941 

intemegeoeeskunde 3.004 12.796 15 .800 

cardiologie 3.487 11 .893 15.380 

gynaecologie en verlos- 3.566 9.630 13 .196 
kunde 

orth~e 4.161 8.942 13.103 

neurologie 3.075 7.928 11.003 

dermatologie 2.791 7.440 10.231 

urologie 1.768 3.899 5.667 

reumatologie 896 4.514 5.410 

lcngziekten 1.145 4.141 5.286 

kindergeneeskunde 1.049 3.253 4.302 

psychiatrie 758 2.488 3.246 

neurochirurg:ie 428 105 533 

revalidatie-geneeskunde 152 218 370 

geriatrie 8 5 13 

kaakchirurgie - - -

TOTAAL 43.099 120.143 163.242 
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BIJLAGE4. OVERZICHTGEREGISTREERDEKLACBTEN 

Hier volgt een overzicht van de klachten van patiatten die bij bet patientenservicebureau in de periode 
januari 1994 tot en met juli 1995 zijn binnengekomen. De klachten zijn gegroepeerd naar ooderwetp. 

l . Onheuse bejegening 
Hier gaat bet om klachten van patiatten die menen dat zij ooheus bejegend zijn door 
specialisten of medewerkers van de polikliniek of ooderzoekafdelingen. Bij ooheuse beje
gening moet gedacht worden aan bet niet toepasseo van algemeen aanvaarde 
omgangsoonnen. 
Aantal klachten: 18 

2. lange wachttijden 
De klachten gaan over wachttijden van l tot 2 uur. Het oot.staan van wachttijden kan haar 
ool7a3k vaak vinden in bet karakter van bet specialisrne en de ooderzoeken die verricht 
worden. 
funcrie.afdeling: 3 
oogheellamde: 2 
KN0: 3 
orthopedie: 2 
rontgm: l 
gynaecologie: l 

3. onjuiste behandeling 
Hier gaat bet hoofdz.akelijk om klachten over weigering van een ooderzoek door de 
specialist of over een verkeerde diagnose of behandeling. 
Aantal klachten: 15 

4. onvoldoende informatie/overleg 
Gedacht moet worden aan oovoldoende voorlichting over de ziekte en behandeling en 
oovoldoende overleg met patient over de behandeling. 
Aantal klachten: 9 

5. overig 
Onder dez.e categorie vallen alle andere klachten. Voorbeelden zijn klachten van financiele 
aard en over de sanitaire voorzieningen. 
Aantal klachten: 18 

7 
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BIJLAGE5.INTERVIEWLUSTEN 

Bij het voorbereideo van de interviews is eerst vastgesteld welk doel ~ hebben.: infonnatie verkrijgen over 
de gang van z.aken en blocxleggen van probleemgebiedm, door te kijken naar de weosen, ervaringeo en 
genoernde verbeteringspwrten van medewerkers en specialisten. 

Door gesprekken met het Hoofd Fllllctie en Behandelafdelingen en bestudering van aanwezige infonnatie 
zijn eEn aantal gebieden geformuleerd waarover gebrek aan infonnatie was en waar problemen zich met 
grtte leans kmmen voordoeo. Alle gebieden zijn vertaald in vragen, welke ~genomen zijn in de interviews. 
Hier volgt eEn voorbeeld van de interviewvragen die aan de specialisten zijn gesteld. 

1. Maakt. u gebruik van het afsprakenbureau? 

2a. Zo ja, waarom maakt u gebruik van het afsprakenbureau? 
2b. Wat voor afspraken heeft u met bet afsprakeobureau? 
2c. Vindt er overleg plaats met afsprakenbureau m.b.t. het afspraakschema? 

3a. Zo nee, waarom maakt u ge.En gebruik van het afsprakenbureau? 
3b. Gebeurt bet maken van de afspraken met de hand of met de computer? 

4. Bent u tevreden over ~ manier van werken? 

5a. Hoe bent u gekomen toc bet huidige afspraakschema? 
5b. Heeft er overleg plaats gevaideo m.b.t . de huidige verdeling van de spreekuren 

- binnen bet specialisme? 
- met de andere specialismen? 

6a. Hoeveel spreek:- en ooderzoekkamers beeft het specialisme? 
6b. Wat voor specialisme specifieke apparatuur staat er in de ooderzoekkamers? 

7. Hoeveel secretaresses zijn er in dienst van de maatschap en wat zijn hllll taken? 

8. Waar meldeo de patienten zich? 

9. Waar wachten de patient.en? 

10. Wat is uw inscbatting van de gemiddelde wadrttijd van de patient? 

I la. Vindt er leegl~ plaats? 
I lb. Hoe worclt leegl~ verwerkt? 

12. Vindt er vooroodem>ek, zoals tmsie meten, plaats en wie doet dat? 
13. Wie haah de polikaartai en waar zijn die ~geborgen? 

14. Heeft u voldoeode tijd om de patient voldoeode in te lichten over zijn ziekte en de behandeling? Gebruikt 
u daarvoor folders? 
15a. Hoe vaak maakt u gebruik van de rootgen, lab, offimctie-afdelingen? 
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15b. Vindt: er overleg plaats met dez.e afdelingen bijv. over de afstennning van de capacit.eit? 
15c. Na boeveel tijd krijgt u de uitslag van de verschillende onderzoeken? 
15d. Hoe krijgt u dez.e uitslagen? 

16a. Na boeveel tijd vinden de berhal.ingscoosultm plaats? 
16b. Hoe houdt: u daar rekwing mee in bet afspraakschema? 

17. Hoe boudt: u rekwing met spoedgevallen in bet afspraakschema? 

18. Hoe vaak vinden er onderbrekingen van bet spreek plaats en wat voor ooderbrekingen zijn dit? 

19. Heeft u pauzes tijdens bet spreekuur? 

20. Welke administratie moet er gedaan worden en wie doet dit? 

9 

21 . In welke vorm vindt: er overleg plaats met uw collega's van bet specialisme en de andere specialismen, de 
ooderzoeksa.fdelingen en de ziekenhuisleiding? 

22. Wat is er moment.eel gedocumenteerd volgens de PACE-nonnen? 

23. Welke wensen of verbeterpunt:en van patienteo over de polikliniek komen er bij u binnen? 

24. Heeft u nog wensen ofverbeteringspunt:en over bet fimctiooeren van de polikliniek? 



BIJLAGE6.INTERVIEWRESULTATEN 

De wen.sen en verbeteringsplllrt.ell , die naar voren kwamen in de gehouden interviews, zijn gegroepeerd naar 
ooderwerp. Het gaat bier om ervaringen en indrukken van de gemterviewden (secretaresseslpoli-assistmtes, 
hoofden van de cnderztamende en cnderzoekafdelingen, verpleegkundige, manager Arnbulante Zorg en 
specialisten): professicnals in hlDl eigen werk met inziclrt in de dagelijkse gang van 7.aken. De interviews 
zijn individueel aan de hand van gestructureerde vragenlijsten afgwornen. Ten aanzien van alle cnderwerpen 
zijn door iedere partij verbeterplllrt.ell genoemd. 

1. 
* 

* 

* 
* 

* 
* 

* 

* 

2. 

* 

* 

* 

* 

Ruimte 
De grootte van de ruimt.e op het secretariaat van de lcngartsen bemoeilijkt het werken. Zo 
is er weinig plaats voor het lopende archief van de polikaarten en is het niet prettig werken 
voor de secretaresse; 
Het opbergarch.ief van de lcngartsen ligt in ee.n ander gebouw dan de polikliniek, 
waardoor het halen van polikaarten relatief veel tijd kost.. De secretaresses moetm 
dagelijks naar het archief Verder is het archief vies en wordt er zelden sc:hocngemaakt; 
Bij drukke spreekuren moetm de patientm staan, door ee.n beperkt aantal stoelen; 
Er is geen privacy in de wachtruimte. Het zijn open wachtruimtes die liggen aan de gang 
waar iedereeo doorilee.n lcq,t; 
De lD1.its van chirurgie liggen niet bijelkaar. Voor de organisatie is dit wel wenselijk; 
De ruimt.e van het laboratorium in de kelder wordt als klein ervaren en er komt. geen 
zooliclrt. Verder ligt het laboratorium waar de cnderzoeken worden uitgevoerd, op de 
tweede verdiepeing,, waardoor tijd verloren gaat door het hee.n en weer )open van de 
laborantes; 
De cnderzoekkarners zijn gooorig: In de waclrtruirnte kan men horen wat er in de cn
dermekskamers ge.zegd wordt. Dit is bij sonnnige specialismenopgelost. door mu.ziek te 
draaien in de wadrtkarner, zodat daar niets meer kan worden gtiloord van water in de 
cnderz.oekkamers gezegd wordt. 
Er zijn z.orgen over de besc:hikbare ruimt.e:: of deze wel voldoende is bij de komst van ee.n 
vijfde chirurg. 

Logistiek 
De wachttijden op de poli worden als te Jang ervaren. Het komt. voor dat de patient langer 
dan ee.n uur moet waclrten. Exac:te gegevens over de frequeotie van wachttijden zijn niet 
bekend; 
De toegangstijden voor enkele cnderzoeken bij de rootgen en funct:ie-afdeling worden door 
de specialisten als te Jang omschrevm, waardoor de patient zijn z.org niet op de gewenste 
en vereiste tijd krijgt; 
Patientm moetm .zowel waclrten op de poli als voor het ECG, terwijl dit ook in ee.n keer 
kan gebeuren. Ook voor andere cnderzoeken metee.n na het ccnsult moetm patienten weer 
waclrten; 
Het komt. voor dat patienten niet of te laat voor hlDl afspraak op het spreekuur verschijnen. 
In de meeste gevallen wordt dit opgevangen door patienten die al aanwezig waren, te 
behandelen. In enkele gevallen veroorzaakt de leegloop wachttijd voor de specialist, bijv. 
bij de lcngartsen; 
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* 

* 

3. 

* 

* 

* 

* 
* 

4. 
* 
* 

5. 
* 

* 

* 

Patienten moeten meerdere kereo terugkomen voor c:oosuJt, ooderzoek en berhalings
coosuh. Gezi.en de duur van veel oo.derz.oektn en de tijd nodig voor de uitslag, is dit niet 
noodzakelijk; 
Specialisten willen meer patienten be]pen clan capaciteit waar voor is, wat druk 
veroorzaakt op de afuankelijke afdelingen in de vorm van groce vraag en piekuren. 
Afspraken 
Er is geen uniformiteit in de verschillende afspraaksysternen van de verschillende 
specialisten, wat bet werken op bet AB bernoeilijkt; 
In verschillende afspraaksysternen is geen ruimte voor berhalingscoosulten, waardoor 
patienten of langer moeten wachtm oftoch als extra opgenomen moeten worden in bet 
spreekuur, wat uitloop veroorzaakt; 
Het AB kan niet goed de afspraken voor de specialist.en maken omdat zi.j bet inzicht mist in 
de patienten en bun klachtm en dus niet weet welke voorrang een patient moet krijgen in de 
wachtlijst. Verder shut bet AB niet goed aan op de wensen van bet specialisme; 
De voorlopige lijstm die de secretaresses van de loogartsen krijgen, zijn oohandig grooc; 
De mogelijkheden van bet computersysteem zi.jn beperld. Zo kan er niet snel een overzicht 
van de week opgevraagd worden. Gevolg is een sleclrte spreiding van patient.en over de 
week, doordat men niet ziet of een spreekuurelders in de week rustiger is. Verder geeft bet 
systeem niet aan of de patient al een afspraak beeft. Zo worden er bijvoorbeeld na opname 
afspraken gemaakt, terwijl er nog een staat. 

Patientgericbtbeid 
Sleclrte bejegening door sommige secretaresses 
Starheid secret:aresses bij tussmvoegm van patient.en in afsprakenschema op verzoek van 
bet AB 

Overig 

Het computersyst.eern ligt een paar keer per week 5 tot 15 minuten stil, wat vertraging en 
irritatie opwekt; 
De fimc:tie-afdeling is nauwelijks geautomatiseerd. Dit bet:ekent dat alle uitslagen met de 
inteme post naar de specialisten gaan waardoor de uitslagen minder snel toegankelijk zi.jn 
clan die van bet lab of root.gen, die wel met bet computersysteem werken; 
De vraag naar z.org is groct. Er zi.jn meer specialist.en nodig in bet zi.ekenhuis om aan de 
vraag naar z.org te voldoen en de gewenste kwaliteit te levereo. 

11 
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BIJLAGE 7. RESULTATEN VAN GESPREKKEN MET DE MEDEWERKSTERS VAN BET 
AFSPRAKENBUREAU 

De wensm en verbeteringspwrt.en , die volgen uit ooderzoek bij de medewerksters van ha AB, zijn 
gegroepeerd naar onderwerp. Ha gaat bier om ervaringen en indrukken die door alle 
medewerksters tijdms verschillende gesprekken gemeld werden. 

* 

* 

* 

* 

* 

Er is geen uniformiteit in de regels m.b.t. ha spreekuur. Zaken z.oals begin- en eindtijd en 
coosultduur kunnen eenvoudig worden ~genomen in ha computersysteem. Vele andere regels 
echter nia:, z.oals ha wel of nia mogen boeken van een EP ~ een CP-plaats, en deze zijn ook nia 
schriftelijk vastgelegd. Problernen die uit dit gebrek aan uniformiteit voortvloeien zijn de volgende: 
ha duurt lang voordat iemand alle regels kart, wat ha inwerken van nieuwe krachten, part-timers 
en vakantie-hulpen erg bemoeilijkt; 
gr<er risico ~ ha maken van fouten; 
ha werkt nia prettig voor de dames van ha AB. 

De specialist.en maken SOlllS wijzigingen en annuleringen ~ korte termijn. Dit betekent extra werk 
voor ha AB om de afspraken te veruttm en doorte gevm aan de patient.en. Verder is dit voor de 
patient vervelend, vooral orndat ha voorkomt dat de afspraak een tweede en in een enkel geval een 
derde keer verzet wordt.. Aan ha annuleren van de afspraken zijn gem kosten verbooden voor de 
specialist. 

Van de kant van sommige specialisrnen is er weinig flexibiliteit m.b.t. ha tussenvoegen van 
patient.en. Elk speciaiisme heeft te maken met een toegangstijd. Bij sommige specialisrnen is deze al 
snel een aantal weken. V oor patient.en die terug motten komen voor een uitslag of nieuwe patient.en, 
is ha vervelend om bier lang ~ te wachten, maar er is nia altijd een mogelijkheid om de patient 
eerderte laten komen. Vervelend is dat klachten hierover bij ha AB binnenkomen. 

Bij ha AB wordt. ~gemerkt dat er lange wachttijden voorkomen bij verschillende specialisrnen. 
Van de specialisrnen die van ha AB gebruik maken vallen vooral Oogheellamde en Orthopedie ~ -

Een wens van de medewerksters van ha AB is dat er een ~lossing gevooden wordt. om de 
patient.en te laten wetm dat zij bezig zijn met de telefocn. De medewerksters hebben narnelijk een 
koptelefocntje ~ -Ha is voor de patient in de rij voor ha AB die aan de beurt is nia te zien dat een 
medewerkster telefmisch bezig is en de patient.en antwoorden dan ook vaak ~ vragen van de 
medewerkster die bedoeld zijn voor de patient aan de telefocn. De medewerksterkrijgt van twee 

mensen tegeliJlc antwoord, verstaat beiden nia en moet de patient in de rij duideliJlc maken dat zij 
bezig is. Dez.e situatie deed zich in de ochtend dater meegel~ werd, meer dan 15 keer voor. 
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BLJLAGE8. HARTONDERZOEKEN 

Per onderz.oek is weergegeven: de toegangstijd, hoe snel uitslagen beschikbaar zijn, wie bet onderz.oek doet: 
en wie bet verslag van bet onderz.oek maakt. 
De toegangstijden, zoals zij bier venneld zijn, zijn die aan bet begin van novernber 1995. De toegangstijdeo 
voor de verschillende onderz.oeken zijn wisselend. V oor de echo en :fietsergometrieen hebben de cardiologen 
bun eigw uren, waardoor er ook aparte toegangstijdeo zijn. 

ONDERZOEK 

ECG 

Echo(LV) 

fietsergometrie 

ABP-holter 

bolter 

TEE (slokdann-eclio) 

Pace-makercootrole 

toegangstijd: niet ~ afspraak 
beschikbaameid uitslagen: meteen 
wie doet onderz.oek: fimctie-afdeling 
wie maakt verslag: computeruitdraai 

toegangstijd: drs. Mattart: Oweken 
drs. Werter: I week 
drs.Van Nes: 4 weken 

beschikbaarheid uitslagen: verslag schrijveo duurt ongeveer IO min .. 
Drs. Werter en drs. Van Nes bekijken de echo's zelf tijdens de 
echobesprekingen, drs. Mattart niet. 
wie doet onderz.oek: fimctie-afdeling 
wie maakt verslag: fimctie-afdeling en specialist 

toegangstijd: drs. Mattart: 0 weken 
drs. Werter: I week 
drs.Van Nes: 3½week 

beschikbaarheid uitslagen: meteen 
wie doet onderzoek: specialist of arts-assi.stent 
wie maakt verslag: cornputeruitdraai 

toegangstijd: 0 weken 
beschikbaarheid uitslagen: enkele dagen 
wie doet onderzoek: fimctie-afdeling 
wie maakt verslag: fimctie-afdeling 

toegangstijd: I½ week 
beschikbaarheid uitslagen: na enkele dagen 
wie doet onderzoek: fimctie-afdeling 
wie maakt verslag: fimctie-afdeling 

toegangstijd: 0 weken 
beschikbaarheid uitslagen: meteen 
wie doen nderz.oek: drs. Werter en drs . Van Nes, drs . Mattart doet: dit 
niet 
wie maakt verslag: specialist ( evmtueel met fimctie-afdeling) 

toegangstijd: 0 weken 
beschikbaarheid uitslagen: meteen 
wie doet onderz.oek: fimctie-afdeling 
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wie maakt verslag: fimctie-afdeling 

automatische tensierneting toegangstijd: Oweken 
beschikbaarheid uitslagen: rnetem 
wie doet onderzoek: fimctie-afdeling 
wie maakt verslag: c.omputeruitdraai 

cardiobeeper toegangstijd: Oweken 
beschikbaarheid uitslagen: 1 dag 
wie doet onderzoek: fimctie-afdeling 
wie maakt verslag: fimctie-afdeling 

thalliwn toegangstijd: Oweken 
beschikbaarheid uitslagen: binnen 1 week 
wie doet onderzoek: fimctie-afdeling + isctopenlab 
wie maakt verslag: drs. Mattart (worcit gedicteerd en rnoet worden 
llltgt'fyped) 

EFrust toegangstijd: 0 weken 
beschikbaarheid uitslagen: binnen I week 
wie doet onderz.oek: isotopenlab 
wie rnaakt verslag: drs . Mattart 

vaatooderz.oek toegangstijd: 3/4 weken 
beschikbaarheid uitslagen: ongeveer I week 
wie doet onderzoek: EEG-laborante 
wie maakt verslag: EEG-laborante 

bloedprikken toegangstijd: niet op afspraak 
beschikbaarheid uitslagen: I dag 
wie doet onderzoek: laboratoriwn 
wie maakt verslag: laboratoriurn 

rootgen toegangstijd: niet op afspraak 
beschikbaarheid uitslagen: enkele dagen 
wie doet ooderz.oek: rootgEn 
wie maakt verslag: rootgen 
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BIJLAGE 9. VOORBEELD REGISTRA TIEFORMULIER. 

CARDIOLOOG: 
DATUM: 

nr AT NAAM xx MT mt 

nr: volgordenurnmer op afsprakenlijst 
AT: afspraaktijdstip 
XX: EP, CP of uitslagconsult 
MT: meldtijdstip poli 
mt meldtijdstip functieafdeling 
BE: begi.ntijdstip ECG 
EE: eindtijdstip ECG 
TK: terugkomst poli 
BC: begi.ntijdstip consult 
EC: eindtijdstip consult 

BE EE TK 

ond.: de onderzoeken die de patient moet ondergaan 
data: data waarop de onderzoeken plaatsvinden 
herh. : datum van het herhalingsconsult 

ONDERBREKlNGEN: soort duur 

OPMERKINGEN 

BC 

15 

EC ond. data herb. 
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BIJLAGE 10. MEETRESUL TA TEN VERBETERPROJECT POLIKLINIEK CARDIOLOGIE 

De meetresultaten zijn eerst per cardioloog weergegeven en vervolgens per cardioloog per dag. Ter 
afsluiting zijn de resultaten m.b.t. de functie-afdeling weergegeven. 

VERWERKING PER CARDIOLOOG 

In tabel 10.1 zijn de gemiddelden (y) en spreidingen (s) per dag van de verschillende wachttijden en 
activiteiten over de gemeten periode ( 1 week ) per cardioloog berekend. 

tabel IO. I Gemiddelden en spreidingen per cardioloog (in minuten) 

Van Nes Wertcr Mattart 

y s y s y s 

Tijd dat de patii!nt te vroeg kom1. 11,6 15,1 12,5 17,3 12,5 16,6 

Tijd dat patii!nt weg is naaT fimcti~afdeling 19,7 9,5 20,4 8,1 23.5 8,8 

Wacbttijd bij fimcti~afdeling voor ECG 10,9 6,8 9,8 5,5 12,5 7.1 

Tijd kwijt met melden, lopcn en ECG makcn 8,8 10,6 11 ,0 

Wacbttijd voor ocosuh na bet maken van bet ECG (EP + CP) 32.2 18.7 29,5 17,6 25,1 13.8 

Tijd tusscn eeme meldtijdstip en coo.suit (wacbttijd na meldcn) 

patimtcn voor uitslag 
34,5 

25,7 20,5 22,5 18,4 11.5 

Test 
50,5 

23,J 49,6 20,1 49,2 17,2 

samen 
48,3 

24,1 46,6 21 ,9 45,9 19,2 

Tijd tussen afspraaktijdstip en coo.suit (wacbttijd na afspraak) 

patii!ntcn VOOT uitslag 23,0 23.5 11.6 21 ,9 20,8 22,4 

Test 37,7 23,7 36,5 24.3 35,3 16,0 

samcn 35,6 24,1 34,2 25,0 33,8 17,2 

CoosultduuT 

EP 8,0 2,7 13,6 I 8,8 4,5 / 2,3 16,8 4.7 

Uitslag 7,13 3,3 5,6 I 5,6 3,7 / 3,2 7,8 2.6 

CP 7,3 2,3 10,3 / 7,4 3,8 / 2,3 6,32 5,2 

samen 7,3 2,4 10 / 7,2 4,3 / 2,6 7,7 5,3 

Gemiddelde uitloop spTeekuuT 47,5 (28,8) 36,3 50 (16,3) 

Gemiddelde lceg)oop pa- dag 2,5 4 3,5 

Gemiddclde tijd ooderbrckingen 11 ,5 7,8 20,3 



Bij/agen 17 

Opmerkingen m.b.t. verwerking: 

(Spoed)patienten zonder afspraak zijn als onderbrekingen veiwerkt. 

Ors. Werter ziet twee patienten tegelijk in de ooderz.oek- tn spreekkamer, waarbij hij de tne patia:rt 
ziet als de andere zich aan bet aan- of uitkledtn is. Dit leidt: echter tct een vertektnd beeld van de 
coosuhduur. Patienten zijn namelijk langer binntn dan dat z.e daadwerkelijk gezitn worden. Dit is 
verrekend door van de tijd dat er twee patienten binntn zijn de belft aan beidm toe te wijzen. Bij de 
coosuhduur staat links van bet sd:mine st:reepje ( / ) de gemeten waarde tn rechts de verrekende tijd. 
De secretaresses van drs. Mattart tn drs. Van Nes planntn aan bet einde van bet spreekuur 
patienten voor uitslagen. Zij boudm daarbij niet bet planningsschema aan, maar sprektn die 
patienten later a( z.odat dezen minder lang boeveo te wachten. Door aan bet einde van bet 
spreekuur runner te plannen is de gemiddelde uitloop veel korter tn zo geen goede indicatie voor 
de gemiddelde wadittijd van de patienten over bet bele spreekuur. Bij de gemiddelde uitloop is 
daarom de tijd gmoteerd die bet spreekuur zou zijn uitgelopen als bet afspraakschema gevolgd zou 
worden. Tusstn de haakjes is de gemeten tijd weergegeven. 

In tabel 10.2 zijn de aantalltn per soort patient per specialist weergegeven. Daamaast is ook bet aantal 
patienten dat niet is verschenen voor bllll afspraak vermeld, de no-shows. 

bel 1 0 2 Aantall ta m oaaenten 

Van Nes Werter Mattart 

totaal aantal patienten 114 120 108 

aantal uitslagen 16 23 12 

aantal EP's 5 10 6 

aantal CP's 93 97 90 

aantal spoedpatienten 2 3 1 

aantal noshows 12 20 10 
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VERWERKING PER DAG DRS. VANNES 

tabel 10.3 Gerniddelden en spreidingen in week 46 bij drs . Van Nes ( in minuten) 

datum 13/11 14/11 15/1 I 16/11 

tijd patient te y 12,9 9,6 15,1 9,6 

vroeg s 9,0 16.4 12,1 19,7 

duur fim<:tieafd. y 17,0 18,7 24,8 18,1 

s 7,5 9,6 11 ,2 7,7 

wadrttijd ECG y 8,0 12,3 12,6 10,6 

s 5,8 9,4 5,8 5.9 

wadrttijd na ECG y 37,1 13,6 40,4 33,3 

s 15,5 7,6 18,6 18,6 

wadrttijd na melden y 44,9 30,7 65,3 51 ,5 

s 21 ,7 10,0 20,0 19,3 

wadrttijd na afspraaktijdstip y 31 ,5 
21.1 48,4 

38,5 

s 22.2 
17,2 19.8 

27,8 

consuhduur y 7,0 7,4 7,6 7,3 

s 2,4 2,9 2,6 2.0 

uitloop 52 38 (8) 57 (12) 43 

leegloop - 9+1 - -

onderbrdcingen 4+3 3+3+4 5 11 +2+2+6 

afspraaktijdstip eerste patient 13 .00 9 .00 13.15 8.30 

begin spredruur 13.05 9.21 13.40 8.41 

afspraaktijdstip laatste patient 16.00 11.45 16.00 12.00 

(12.15) (16.45) 

einde spreekuur 16.52 12.23 16.57 12.36 

opmerking m.b.t. verwerking: 

De secretaresses houden rekening met uitloop door de patienten voor uitslag aan het eind van het 
spreekuur later afte spreken dan volgens het afspraakschema zou moeten. Hierdoor onstaat een 
vertekend beeld van de uitloop. Bij het verwerken van de gegevens is uitgegaan van het 
afspraakschema. Tussen de haakjes zijn de tijden volgens de planning van de secretaresses 
weergegeven. 
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ta bel 1 O 4 Aantall en paaenten m 111 an . week 46 b .. dkt V N es 

13/11 14/11 15/11 16/11 

aautal noshows 0 6 J J 

aanta I extra patimten I 0 I 0 

tcual aantal patiental volgens JO 23 28 33 
afspraak 

aautal EP's J - - 2 

aantal CP's 24 19 23 27 

aautal uitsla gen J 4 5 4 

VERWERKINGPERDAG DRS. WERTER 

Tabel 10.5 Gemiddelden en spreidingen in week 46 bij dkt. Wert.er ( in rninuten) 

datum 13/11 14/11 15/11 16/11 

tijd te vroeg y 7.7 13,8 10,2 18,4 

s 16,2 13,7 14,8 21 ,9 

duur fimct.ieafd. y 25,5 17,3 22,7 16,5 

s 12,1 4,6 9,8 4,6 

wac:htt.ijd ECG y 11,7 8,8 11 ,2 7,9 

s 7,6 4,2 5,2 3,7 

wac:htt.ijdnaECG y 30,2 45,1 15,5 30,4 

s 16,J 19,9 8,3 12,1 

wac:htt.ijd na melden 
45.0 54,5 38,5 48,6 

y 

s 
23,6 29,5 16,6 12,2 

wac:htt.ijd na afspraaktijdstip y 
37,5 42,1 28,1 30.J 

s 
23,7 28,6 19,4 26,2 

consult y 10,1 I 7,9 10,7 / 7,6 9,7 I 6,8 9,6 I 6,8 

s 4,8 / 3,1 5,3 I 3,1 3,6 / 2,2 2,9 I 1,8 

leeg)oop - - - 16 

uitloop 43 21 46 35 

onderbrek.iogcn 7 13+3+2 - 9+4 

pauze 7 - - -

afspraaktijdstip ecnte patic'!nt 8.30 13.20 8.20 13.20 

begin spreekuur 8.26 13.21 8.32 13.36 

afspraaktijdstip laatste patic'!nt 11.35 16.30 II.JO 16.30 

einde spreelcuur 12.18 16.55 12.16 17.05 
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Opmerking m.b.t. verwerking: 
0kt. Werter ziet twee patienten tegelijk in de ooderzoek- en spreekkamer, waarbij hij de ene patient belpt als 
de andere zich aan bet aan-ofuitkleden is. Dit leidt eclrtertot een vertekend beeld van de coosultduur. 
Patienten zijn langer binnen dan dat ~ daadwerkelijk gezien worden. Dit is verrekend door van de tijd dat er 
twee patienten binnen zijn maar de belft aan beiden toe te wijz.en. Bij de coosuhduur vindt u links van bet 
schuine streepje ( I ) de gemeten waarde en rechts de verrekende tijd. 

tabel 10 6 Aantall atienten . week 46 b .. dkt Werte enp: m '1J r 

13/11 14/11 15/11 16/11 

aantal noshows 5 6 7 2 

aantal extra patieoten I 2 0 2 

t<Ual aantal patieoten 30 29 31 30 

aantal EP's 3 3 I 3 

aantal CP's 21 20 29 27 

aantal uitslagen 6 6 I . 
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VERWERKING PER DAG DRS. MATTART 

tabel 10. 7 Gemiddelden en spreidingen bij dkt. Mattart (in minuten ) 

datum 4/12 21 /11 22/1 I 23/1 I 

tijd te vroeg y 11.5 14,7 13,8 10,2 

s 21 ,7 12,0 17,4 14,8 

duur fimdieafd y 28.4 23,4 22,7 19,9 

s 10,5 9,6 8,1 4,7 

wadrttijd ECG y 14,7 14,2 10,2 

s 7,2 8,6 4,2 

wadrttijd na ECG y 30,7 22,5 18,2 28,6 

s 12,3 14,5 13,2 12,4 

wadrttijd na melden y 57,6 43,6 37,8 44,9 

s 24,4 14,9 15,6 15,4 

wadrttijd na afi;praaktijdstip y 47,7 28,8 25,0 34,7 

s 19,0 14,4 12,6 14,7 

consult y 8,8 7,8 6,7 7,6 

s 7,6 4,3 3,3 4,9 

uitloop 57 (27) 35 (5) 51 (6) 57 (27) 

leeg)oop 6 5 3 -

onderbrelcingen 34+4+2+6 12 2+ 11 IO 

pau:ze na Jeeg)oop 7 15 5 -

afspraaktijdstip eente patimt 13.30 8.30 13.30 8.30 

begin spreekuur 13.37 8.39 13.51 8.55 

afspraaktijdstip Jaatste patient 16.45 11.45 16.45 11.45 

(17.15) (12.15) (17.30) (12.15) 

einde spredcuur 17.42 12.20 17.36 12.38 

opmerkingen m.b.t de metingen en verwerking: 

Op het einde van het spreekuur worden meestal patienten voor uitslagen afgesproken. De 
secretaresses plannen hen niet volgens het afspraakschema, maar spreken ze later af clan 
volgens het schema zou moeten. Hierdoor onstaat een vertekend beeld van de uitloop . Bij het 
verwerken van de gegeveos is uitgegaan van het afspraakschema. Tusseo de haakjes zijn de 
tijden volgens de planning van de secretaresses weergegeven. 

Bij het verwerken van de gegeveos is niet maandag 20/11 meegenomen, omdat op deze 
maandag er geen EP's gezien werden. Daarvoor in de plaats is er op maandag 4/12 gemeten. 

21 
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ta bel 1 O 8 Aantall en patient.en b .. dkt Matta 11 rt 

4/12 21/11 22/11 23/11 

aantal noshows 0 7 2 l 

aantal extra patienten 2 0 1 0 

trusal aantal patit'Dtal 26 24 28 30 

aantal EP's 4 . . 2 

aantal CP's 20 22 24 24 

aantal uitslagen 2 2 4 4 

VERWERKING METINGEN FUNCTIE-AFDELING 

Gezien de relatief lange tijd die een patient doorbrengt bij de functie-afdeling, zijn de metingen m.b.t . 
de functie-afdeling verder uitgewerkt. 

tabel 10.9 Wachttijden en aantallen patient.en per dagdeel bij de functie-afdeling 

dag(deel) gem. wadrttijd lan~e wadrttijd # pal cardiologie # pat. overige totaal # pat. 
(min.) (min.) 

13/11 ma o 11 ,7 36 24 

13/11 mam 8,0 20 23 8 31 

14/11 di o 12,6 29 20 11 31 

14/11 dim 8,8 23 25 14 39 

15/11 woo 11 ,2 24 26 19 45 

15/11 worn 12,6 26 21 11 32 

16/11 do 0 10,6 25 28 9 37 

16/11 dom 7,9 17 30 9 39 

20/11 mam 8,9 25 49 23 72 

21 /11 di o 14,2 34 47 32 79 

22/11 worn 17,2 37 42 7 49 

23/11 do o 10,8 20 51 13 64 

opmerkingen: 
Ors. Mattart en drs. Van Nes houden gelijktijdig spreekuur. Dit resuheert in een twee keer zo 
grote vraag van cardiologie op de functie-afdeling in vergelijk met wanneer drs . Werter 
spreekuur heeft (zie 20/11 t/rn 23/11). Op ma rn 13/11, di o 14/11, wo m 15/11 en do o 
16/11 draaide drs. Van Nes echter alleen spreekuur, omdat drs. Mattart op congres was . 
Draait drs. Werter spreekuur dan worden de ECG's door een functie-laborante gernaakt. Bij 
de gelijktijdige poli's van drs. Mattart en drs. Van Nes gebeurt dit door twee functie
laborantes op een ECG-apparaat. Bij grate drukte wordt er dan een tweede ECG-apparaat 
ingezet. 
De overige patienten kornen van de kliniek, van poli 's van andere specialismen ( hoofdzakelijk 
interne) of van de huisarts. 
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BIJLAGE 11. VERLOOP WACHTTIJDEN PER DAG BU DE CARDIOLOGEN 

De opbouw van de wacbttijden bij de spreekuren en bun oorzaken kunnen inzicbtelijk gemaakt 
worden door de individuele wacbttijd per patient per dag in een grafiek weer te geven. De oorzaken 
komen als volgt naar voren: 

Oorzaak 
Spreekuur begint later dan gepland: 

Onderbreking van bet spreekuur: 

gemiddelde geplande tijd per patient kleiner dan werkelijk nodig: 

Leegloop door wacbttijd op functie-afdeling 

in grafiek 
wachttijd eerste patient 

sproag in wachttijd van opeenvolgende 
patient.en 

geleidelijke stijging van wachttijd van 
opeenvolgende patient.en 

sprong in wacbttijd 

Doordat de volgorde van de afspraaklijst bij de cardiologen niet altijd wordt aangebouden en er niet 
altijd een vaste tijd per consult gerekend wordt, ontstaat er een vertekend beeld. Zo is moeilijk te zien 
of een verschil in wacbttijd na afspraaktijdstip van twee patienten die acbterelkaar gezien worden, 
ontstaat door een onderbreking of doordat de afspraakvolgorde niet wordt aangebouden. Door de 
genoemde zaken te verrekenen bij de wachttijden krijg je wel een duidelijk beeld. 
In onderstaande grafieken zijn deze aangepaste wacbttijden, Data A, en de werkelijke gemeten 
wacbttijden, Data B, weergegeven. 
Dex-as geeft bet volgordenummer van de patient in bet spreekuur aan, de y-as zijn wachtt.ijd. 
Het gaat bier niet zozeer om de grootte van die wacbttijden, maar bet verloop (stijgingen, dalingen) 
van de wachtt.ijden tussen meerdere opeenvolgende patienten, zodat de oorzaken voor de wachttijden 
gevonden worden. Per dag zijn deze aangegeven 

Meer patienten per afspraaktijdstip en bet niet aanhouden van de afspraakvolgorde, komen tot uiting 
in de verschillen tussen de gemeten wachttijden en de aangepaste wachtt.ijden. 

Data A: aangepaste wachtt.ijden: wacbtt.ijden die zouden ontstaan als bet afspraakschema gevolgd 
wordt 

Data B: de werkelijk gemeten wacbtt.ijden 
De wachttijden in alle grafieken zijn in minuten 
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-Data A 
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leegloop doordat de patienten nog op functie-afdeling zijn. 
andere arts gaat naar binnen bij drs. Mattart 
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~ .s 2 0 

1 0 

0 

oorzaken: 
pat.8: 

100 
90 
80 
70 
60 

"O C: 
50 

· - Q) 40 ::::5 
.c C: 30 
(.) ·-
~ E 20 
~ .s 1 0 

0 
-1 0 
-2 0 

oorzaken: 
na pat. 8: 
na pat. 29: 

0kt. Van Nes 1 s,11 1 

I 11 1, 15 17 18 21 23 26 27 28 31 
4 10 12 ,.. 16 11 20 22 24 21 28 30 

patient 

lang consuh 

0kt. Van Nes 1 6/11 ~ 

1 3 5 7 8 11 13 16 17 19 21 23 25 27 21 31 :,:, 35 
2 4 6 B 1 0 12 U 1 S 11 20 22 24 29 28 30 32 34 

patient 

onderbreking: spoedpatient 
onderbreking: pieper 

-Data A 

CJ Data B 

•Data A 

□ Data B 

27 
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90 
80 
70 
60 

C: 
50 

¥,2 40 
.E 

::, 
30 C: 

(.) ·-
ca E 20 
;: -~ 1 0 

0 
-1 0 
-2 0 
-3 0 

oorzaken: 
pat. 8: 

na pat. 21: 
pat. 28 en 29: 

-0 C: ::-2 =::, 
.c C: 
(.) ·
ca E 
;: -~ 

130 
1 2 0 
1 1 0 
100 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
1 0 

0 
-1 0 
-2 0 

oorzaken: 
pat. 2: 
na pat. 6: 
pat. 27: 
pat. 32: 

D kt. W e rte r 1 3 / 1 1 I 

1 , s 7 e 11 ,, 1s 11 ,a 21 2, 2s 21 211 ,, ,, ,s 
2 • e 1 1 o 12 u 1 e u 20 22 2• 21 21 ,o ,2 ,,. 

patient 

lang consult 

onderbreking: spoedpatient tussendoor 
lange consulten 

D k t . W e rt e r 1 4 / 1 1 ~ 

1 , s 7 a 11 1, 1 s 11 1 a 21 2, 2s 21 21 ,, ,, ,s 

" e • 10 12 '" 1s 11 20 22 2, 2 s 211 ,o ,2 '" 

patient 

lang consult 
onderbreking: spoedpatient 
lang consult 
lang consult 

•Data A 

□ Data B 

•Data A 

CJ Data B 
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BIJLAGE 12. AANGEVRAAGDE ONDERZOEKEN 

A: datum consuh 
B: datum echo 
C: datum fietsen 
D: datum bolter 
E: data overige onderzoeken 
F: datum herhalingscoosult 
G: aantal aangevraagde onderzoeken (alleen bij meerdere onderzoeken) 
H: aantal dagen terug voor ooderz.oeken (alleen bij meerdere onderz.oeken) 
I: aantal dagen tussen consuh en herhalingsconsuh 

Aamuh Becho Cfidsen Dholt.er Eoverig Fherbalm- G # mder- F # dagtn~ 11/ dagtnwor 
gscmsull zneken rug uitslag 

2619 TEE9/l l 6/11 2 2 41 
CAG 10/11 

6/11 29/11 

9/8 2719 6/11 89 

6/11 21/1 I 

6/11 6/1 I 22/11 2 I 

26/11 27/10 20/10 6/11 2 2 41 

23/10 26/10 6/11 14 

7/11 29/11 

7/11 4/12 21/1 I 2 2 

7/11 1/12 21/11 2 2 

7/11 22/12 3/1 2 2 

7/11 6/12 

7/11 13/12 13/12 2 l 

7/11 6/12 6/12 2 I 

7/11 9/11 

7/11 8/12 29/11 28/11 28/12 3 3 42 

2719 1/11 8/11 42 

8/11 23/11 6/12 11 /12 2 2 33 

8/11 I 1/12 22/1 l 2 2 

8/11 8/12 1/12 23/11 3 3 

8/11 11/12 1/12 27/11 3 3 

26/10 26/10 27/10 l/11 8/11 3 3 13 

1319 16/10 8/11 56 

2819 3/11 25/10 8/11 2 2 41 

2819 3/11 13/10 11/10 duplo:9/10 8/11 4 4 41 
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29/9 1/11 10/10 8/11 2 2 40 

2/10 1/11 1/11 8/11 2 I 37 

17/10 1/11 8/11 22 

9/11 4/11 6/12 27 

9/11 13/12 6/12 2 2 

9/11 13/12 13/12 2 I 

27/9 thalliwn J ill 9/11 43 

23/JO ? 9/11 17 

5110 9/10 30/10 31/10 13111 3 3 39 

13/11 23/1 I 27/11 2 2 

JJ/11 27/11 27/11 2 I 

31/9 25/10 JJ/11 44 

JJ/11 15/12 29/11 28/1 1 3 2 

11/JO 26/ JO 25/ IO 2/11 13/11 3 3 33 

JJ/11 29/11 

JJ/11 29/11 

2/10 6/11 JJ/11 42 

13/11 27/11 4/12 2 2 

13/1 1 29/11 

14/11 4/12 4/12 2 I 

14/11 4/12 4/12 2 I 

14/12 4/12 4/12 2 I 

24/10 6/11 6/11 14/1 I 2 I 21 

25/JO 6/11 14/11 20 

26/10 7/11 14/11 19 

24/10 thalliwn 7/11 14/11 21 

7/11 13/11 JJ/11 14/11 2 I 7 

7/11 9/11 14/11 7 

14/11 15/11 

14/11 4/12 

14/11 28/11 

14/11 20/11 

15/11 25/11 4/1 I 2 2 

15/11 4/12 29/11 

15/1 I 4/12 

16/11 30/11 13/12 2 2 

16/11 5/12 27/11 7/12 2 2 21 
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16/11 30/11 27/11 2 2 

16/11 23/11 

16/11 23/11 

16/11 6/12 

16/11 28/11 6/12 2 2 

7/11 16/11 20/11 13 

20/11 thallium 4/12 

20/11 pas.th. 11/12 

20/11 12/12 

20/11 28/11 30/11 2 2 

20/11 28/11 

20/11 29/11 

21 /11 30/11 

2 1/11 23/1 I 

21/11 23/11 

22/11 30/11 

6/11 22/11 EFIUlt 13/11 22/11 2 2 16 

22/11 30/11 28/11 2 2 

22/11 7/12 EFllllt 

22/1 I 28/11 

22/11 814.ten. 24/ II 24/11 2 

22/11 28/11 

8/11 21 /11 22/11 14 

23/11 23/11 

30/10 14/11 31/10 EFllllt 23/11 3 2 24 

23/11 6/12 

7/11 23/11 23/11 16 

23/1 I 7/12 

23/11 7/12 

20/11 23/1 I 21/11 23/11 2 2 3 

30/11 8/11 7/11 23/11 2 2 24 
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BIJLAGE 14. MEETRESUL TA TEN VERBETERPROJECT POLIKLINIEK ORfflOPAEDIE 

Eesrte zijn de resultaten per orth~aed uitgewerkt. Vervolgens zijn de resultaten m.b.t. de gipskamer 
weergegeven, waarna afgeslot:en wordt met de resultaten per orth~aed per dag. 

VERWERKING PER ORfflOPAED 

Tabel 14.1 Gemiddelden (v) en soreidiruren (s) oer specialist (alles in minuten) 

dr...J drs. s drs. H 

y s y s y s 

patiml te vroeg 14,4 20,3 10,2 14,7 13,0 16,1 

wad11t.ijd na af- 8,5 23,6 18,5 18,3 4,2 15,5 
i,praaktij<kip 

wadlll.ijdna 22,2 14,0 27,5 17,0 15,4 10,3 
me.Iden 

a:nsuhduur 1 

EP 10,0 8,4 10,0 6/) 9,0 5,9 

CP 5,3 4,1 7,6 4,4 7,5 5,6 

UIISlag 5,4 1,7 5,6 0/) 5,5 1,2 

tctaa1 6,8 6,0 8,3 5,3 7,7 5,4 

wadlll.ijd rr.ntgm 13,0 9,9 9,2 6,6 10/) 10,1 

trtaletijd rr.ntgm 27,3 10,4 22,6 8,8 30,5 14,6 

wad11t.ijd tweede 14,0 12,1 14,0 9,9 12,5 8,3 
cmsuh 

cmsult.duur 2 

EP 2,3 1,8 5,2 4,4 5,3 6,1 

CP 4,7 6,2 3,3 2,1 3,5 2,4 

eemf<to 7,4 8,1 5,0 5,5 4,8 2,4 

ta.ale tijd na af- 30,4 33,3 41,5 25,4 29,5 28,6 
~ 

trtaletijd na 43,1 27,8 51,3 25,0 43:J 26,4 
me.Iden 

ta.ale a:nsukduur 7,8 6,8 9,8 6,2 8,6 6,0 

• Patient.en, die na melden bij de poli eerst een foto moeten laten maken en volgens terugkomen ~ de 
polikliniek, bebben dezelfde wachttijd als patientm die voor de tweede keer moeten wachten om door de 
orth~aed gezien te worden. Zij vallen daarom ook ender bet k~je "ccnsuhduur 2". 

• Onder bet k~je "ccnsultduur l" bij "totaal" is de gemiddelde ccnsultduur van alle patientm die de eerste 
keer ~ een dag naar birmen gaan, weergegeven. Onder bet k~je "ta:ale ccnsuhduur" is gemiddelde tijd 
berekend dat de orth~aed met een patient bezig is: gaat een patient twee keer naar birmen dan is de som 
van de twee ccnsultduren meegenomen. 

• de taale tijd ~ de rootgen afdeling min de wachttijd ~ de rootgenafdeling geeft de tijd aan dat de 
patient kwijt is met bet maken van de foto, bet lopen en melden. 
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14 .2 Aantal patient.en per specialist in week 3 

drs. s drs. J drs. H 

aantal patimttn tctaal 79 % 88 

CP 53 62 54 

EP 21 26 26 

uitslag 5 8 8 

no-4iows (patientm die niet komm voor 11 4 8 
hun afi;praak) 

meteen frui 5 (9 % van deCP's) 7 (II%) 16 (30%) 

meteen herhalingscmsuh EP 14 (67 % van deEP's) 20 (77%) 18 (69%) 

meteen herhalin~ CP 7 (13 %van deCP's) 6 (10%) 6 (II%) 

aantal patitntm naar rcugen tctaal 26 (33 % van allepatiCD.C11.) 33 (34%) 40 (45%) 

door naar gipskamer 6 5 2 

VERWERKING M.B.T. DE GIPSKAMER 

De resu1t:atm van de metingen bij de gipskarner zijn in tabel 14.3 en 14.4 opgenomen. 

Tabel 14.3 gemiddelden en spreidingen in week 4 op de gipskamer ( in minutm) 

gemiddelde spreiding 

patient te vroeg 9,3 14,6 

waclrttijd na melden 4,4 7,0 

waclrttijd na afspraak -4,0 14,5 

eerstecoosult 15,4 20,6 

waclrttijd rartgen 15,3 16,0 

tctaletijdrartgen 28,6 17,1 

waclrttijd tweede coosult 1,3 1,9 

tweede coosult 11,5 9,2 

tctale tijd na melden 28,4 21,0 

camltduur totaaJ 15,7 10,4 
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Tabel 14.4 aantal patienten in week 4 op de gipskamer 

tctaal aantal patienten 136 

aantal patienten naar rootgen 37 (27%) 

aantal patienren twee keer in gipskarner 28 (14 %) 

VERWERKING PER DAG DRS.J 

Tabel 14.5 Gemiddelden en spreidingen in week 3 bij drs. J ( in minuten) 

1511 16/1 17/1 19/1 

y s y s y s y s 

patient le 13,6 13,8 17,4 6,0 15.1 15,6 12,4 23,7 

vroeg 

wachttijd na -4.4 11,8 22,2 30,2 7,8 10,7 9,2 26;} 

afi,praak 

wachttijd na 10,2 3,5 37,1 14,6 20,5 7,6 22,1 12,7 
melden 

amultduur 3,5 1,8 8,8 9,5 8,2 5;} 6,3 3,5 
1 

wachttijd 7,0 8,3 15,7 12,2 18,4 3,6 8,5 0,7 
ra-4gCll 

tct.aletijd 21,4 10,3 26,8 13,2 31 ,1 10,6 28,2 5,5 
ra-4gCll 

wachtijd 8,8 4,5 13,3 11,9 12,0 13,7 17,3 11;} 
caisult. 2 

amultduur 3,0 1,7 6,0 8,0 3,7 2,6 4,2 6,7 
2 

ta.ale tijd na 16.0 30,5 _ 47,6 35,3 25,7 21,3 29,6 36;} 
afi,praak 

tct.aletijd na 30,8 24,5 59,6 38,2 41,6 21;} 39,4 20,6 
melden 

gepland 9.30 13.50 13.50 8.50 
begjrl 

wClkeJ.ijk 9.35 14.00 14.01 9.02 
begjrl 

gepland 12.25 16.35 16.35 1230 
emde 

wClkeJ.ijk 12.28 16.53 16.37 12.37 
einde 

uitlocp 3 18 2 7 
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Tabel 14.6 Aantallen patienten in week 3 bij drs. J 

15/1 16/1 17/1 19/1 

q> 16 15 13 18 

ep 6 6 6 8 

uit I 0 3 4 

no-mows 0 3 1 0 

# gdcomen 23 21 22 30 

metemfcto 2 3 2 0 

IUl3T gipskamer 1 0 1 3 

metem hema~ 4 5 4 7 

ep 

metem hemaling=nsult 0 4 1 1 

q> 

VERWERKING PER DAG DRS. S 

Tabel 14.7 Gemiddelden en spreidingen in week 3 bij drs. S ( in rninuten) 

15/1 17/1 18/1 19/1 

y s y s y s y s 

palieotte 6!) 10,5 8,7 22,1 14,1 13,1 10,6 10,2 
vroeg 

wachtaina 32,7 19,2 15,3 20,4 15,6 11,4 7!) 9,3 
afi;praak 

wadllfnna 39,7 18,7 19,9 10,5 29,7 18,1 17,7 6,5 
melden 

cmsullduur 8,3 4.6 9,1 6!) 7,4 4,8 8,5 5,2 
I 

wachttijd 12,3 6,4 5,8 6,3 7,7 4,3 14,3 10,0 
rootgm 

tctaletijd 19.5 5.0 20,3 9,2 17,6 5,4 30,4 8,1 
rootgm 

wachttijd 18,1 17,2 14,6 3,9 15!) 9,0 11,1 5,6 
cmsult2 

cmsultwur 6,4 6,6 8,0 53 3,4 1,6 5,1 5,6 
2 

tctaletijd na 58,3 25,1 38,2 21,6 36,5 24!) 34,6 25,1 
afi;praak 

tctaletijd na 64,5 22,8 44.4 20,9 45,1 22,3 
melden 

~land 8.45 8.55 9.00 9.00 
begin 
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werkeiijk 9.18 8.57 9.13 9.20 
t>eg.i 

gi:pland 11.50 11.55 11.35 11.55 
einde 

werkeiiJlc 12.27 12.11 11.43 12.02 
einde 

uitloq, 37 16 8 7 

Tabel 14.8 Aantallen patient.en in week 3 bij drs. S 

15/1 17/1 18/1 19/1 

q> 14 13 11 15 

ep 5 6 6 4 

uit 1 2 2 0 

no-mows 2 4 1 4 

# gr:kooien 20 21 19 19 

meteen f<io 0 2 0 3 

naar gjpskamc:r- 3 1 1 1 

meteen hemalio~ 3 3 5 3 
ep 

meteen hemalio~ 1 2 2 2 
q> 
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VERWERKING PER DAG DRS.H 

Tabel 14.9 Gemiddelden en spreidingen in week 3 bij drs. H 

15/1 16/1 17/1 18/1 

y s y s y s y s 

patii!nlt.e 12,2 8,8 l 1,2 12,3 13,3 21 ,7 15,0 20,9 
vroeg 

wadnenna 1,0 11.8 12,2 13,7 7,7 19, l 2,7 12,0 
aliipraak 

wachtmna 11,0 5,6 22,9 10,0 14,1 9,8 12,8 11 ,4 
mdden 

CUISUJtduur 6,4 3,2 6,2 3,8 12, l 7,9 6,1 2,6 
l 

wadntijd 27,8 7,:2 6,8 2,5 4,5 4,5 5,8 3,6 
rmtgal 

tctaletijd 42,4 12,7 25,6 6,3 12,0 6,4 30,8 16,7 
rmtgal 

wadJtijd 6,5 4,9 17,7 8,1 14,0 8,9 Jl ,5 7,5 
cmsuh2 

cxnsuJt.duur 5.3 3,6 4,5 5,1 2.4 0.5 6,0 5,4 
2 

t.cule tijd na 32,l 27,2 34,:2 25,8 22,8 30,0 26,7 33,0 
aliipraak 

t.cule tijd oa 43,3 30.1 48,2 19,7 38.2 21,1 44,5 33,9 
mdden 

gq,land 12.50 8.50 8.50 12.50 
begin 

wakeliJlc 12.48 8.55 9.03 12.57 
begin 

gq,land 15.55 11.55 11.25 15.50 
einde 

wakelijk 15.45 12.22 11.26 15.53 
einde 

uitlcq, -5 27 l 3 
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Tabel 14 .10 Aantallen patientai in week 3 drs. H 

15/1 16/1 17/1 19/1 

q> 14 18 10 12 

ep 7 6 6 7 

uit 2 1 2 3 

no-mows 2 1 3 2 

# gekooxn 23 25 18 22 

mw:mfcto 3 6 0 7 

naar gipsk.amer 1 0 1 0 

maeen h~h 6 4 4 4 
ep 

rncum herhalin~ 1 3 1 1 
q> 
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BIJLAGE 15. VERLOOP WACHITIJDEN PER DAG ORIBOPAEDIE 

De opbouw van de wacbttijden bij de spreekuren en bun oorzaken kunnen inzichtelijk gemaakt 
worden door de individuele wacbttijd per patient per dag in een grafiek weer te geven. De oorzaken 
komen als volgt naar voren: 

Oorzaak 
Spreekuur begint later dan gepland: 

Onderbreking van bet spreekuur: 

Arts naar gipskamer: 

patient terug van rootgen (=herhalingscoosult) 

gemiddelde geplande tijd per patient kleiner dan werkelijk nodig: 

Orthopaed naar gipskamer: 

in grafiek 
wachttijd eerste patient 

sprong in wachttijd 

sprong in wachttijd 

sprong in wachttijd 

geleidelijke stijging van wachttijd 

kleine sprongen in wachttijd 

Doordat de volgorde van de afspraaklijst bij de cardiologen niet altijd wordt aangehouden en er niet 
altijd een vaste tijd per consult gerekend wordt, ontstaat er een vertekend beeld. Zo is moeilijk te zien 
of een verschil in wacbttijd na afspraaktijdstip van twee patienten die acbterelkaar gezien worden, 
ontstaat door een onderbreking of doordat de afspraakvolgorde niet wordt aangehouden. Door de 
genoemde zaken te verrekenen bij de wacbttijden krijg je wel een duidelijk beeld. 
In onderstaande grafieken zijn deze aangepaste wachttijden, Data A, en de werkelijke gemeten 
wachttijden, Data B, weergegeven. 
De x-as geeft bet volgordenummer van de patient in bet spreekuur aan, de y-as zijn wachttijd. 
Het gaat bier niet zozeer om de grootte van die wachttijden, maar bet verloop (stijgingen, dalingen) 
van de wachttijden tussen meerdere opeenvolgende patienten, zodat de oorzaken voor de wachttijden 
gevonden worden. Per dag zijn deze aangegeven 

Meer patienten per afspraaktijdstip en bet niet aanhouden van de afspraakvolgorde, komen tot uiting 
in de verschillen tussen de gemeten wachttijden en de aangepaste wachttijden. 

Data A: aangepaste wacbttijden: wachttijden die zouden ontstaan als bet afspraakschema gevolgd 
wordt 

Data B: de werkelijk gemeten wacbttijden 

De wachttijden in alle grafieken zijn in minuten 
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lwachttijden 15/1 dkt. s· 
WWW M .WWW 

70 ..-------------------, 
60 - ------------------- ·····--·····--·······-·····-·-··· -·····-

50 - - --·--··--------·--···---·······- -····--
40 -----------

;g 2 30 --=::, 
.c C: 20 --
g .E -o -
~ .!:::: fi _II o 1-.11 .......... _u~-~-..... ._.... ....... __,._..._~ ..... i..-..'-I 

-tl --- -----"------···--------·-··--·- ·····----------1 
-20 ..___.,_ ........ ,,_._,~1.___.,,_.__.,,_,_,_.__.,,_,_,~•.___.,•_ ........ ,,_._,_ ....... ,,_...._.,,__, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 f1 18 19 20 21 

patient 

voorpat. 1: 

pat. 4: 

spreekuur begint ruim een half uur te 1aat 

komt niet ~dagen voor zijn afspraak = nershow 

tussen pat. 5 en 6: patient komt terug van de rootgen (=herhalingscoosult) en wordt tussen pat. 5 
en 6 gezien. 

pat. 7: 

na pat. 9 

pat. 10: 

na pat. 12: 

pat. 14 t/m 19: 

pat. 16: 

na pat. 18: 

lang consult en vervolgens een herhalingscoosult 

twee herhalingscoosulteo 

lang consult 

pauze in planning en pat. 13 komt niet ~dagen voor zijn afspraak 

gemiddeld mer tijd nodig dan gepland 

lang consult 

herhalingscoosult. 

lwachttijden 17/1 dkt. S 
a mrm.:::.:...:::c:. 

60 .--------------------, 
50 
40 

-o c: 30 ==-2 
.E ~ 20 
(.) ·-
ct! E 10 
~ C: 

---•---••oo-•••-•••-•oo•-• 

·- 0 ..,__._,.l.wt,~-..-1a11a.&aLol-.....lll..ll"""'AUll,l,_,..a.& ..... U-..-.......j 

-10 
-20 -..---.-. ....... --.-. ........ -.-. ........ -. ................ -._._ ................ __, 

3 5 7 9 11 13 15 f1 19 21 23 
2 4 6 8 1l 12 14 15 18 20 22 

pat. 1,3,9,16,20: 

na pat. 5,7,13: 

pat. 11,12,18,22: 

pat. 13: 

patient 

lange coosulten 

herhalingsconsulten 

nershows 

meldde zich te vroeg en werd 41 min. voor afspraak geholpen 
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40 

30 

;g. 
::::: 20 .t:: 
CJ 

i 
10 

0 

pat.1,8: 

lwachttijden 18/1 dkt. S, 
CU, ··™ J'. 

·······-··········-······-········--•11-~11--·····--······-·····---

1 2 3 4 5 6 7 8 9 .i 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

patient 

na pat. 5,6,7,14: 

pat. 13,16: 

lange coosulten 

herhalingsconsuhen 

no-shows 

Fachttijden 19/1 dkt. S f 
► 7..1.::r a::::m ;::.:;:;:o:;;::=z.s:_.;;:z:;mrm ·=--

60 .---------------------

40 ···············-························- ········· ·· ····-····-··············- ······ ······················-·················· 

-2 0 ,.__....._..__ ........ _.___._ ................................... __._ ........ ....__...._ ......... _.___._....._....___. 

pat. 13: 

1 2 3 < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ,. 15 16 17 18 19 20 21 

patient 

langcoosult 

na pat. 7, 11 : herhalingsconsulten 

· pat. 5,8,16,17: no-shows 

-Data A 

□Data B 
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lwachttijden 15/1 dkt.J f 
50,------------------------, 
40t------- -----...-.-·-··------·-···---··-···-··-·-····--

30---- -----------! ··-·····----···- ·-······················· 

20 t------········-·····-·----·---- - -1 -··-······--·--·---····-·····-··-··---

. '() 

-20 t-----

-30 1-------···---···-···-·· 1-----------·---·-··-·····-··-······· 

1 2 3 4 6 6 7 I 9 10 11 ~ 13 M 16 16 17 11 11 ~ ~ 22 ~ ~ Z a 'Z7 

patient 

pat. gezien door arts-assistent: 1,3,14 

na pat. 4,7: 

na pat. 9 en 17: 

pat. 17: 

herhalingsconsuhen 

pauzes in planning 

no-show 

I wachttijden 16/1 dkt. ] 
Z:: JC :z; sx:a .cc r 

60 ,------------------------, 

50 ·· · ····· ·--······ · · ·-·-····· · ·· ·· ··· ····------,■ 1-------··-···············-

40 ·····--··-··-··························- - - -< 

30 ····----

.1) 

-20 

---·-··-····-·-- 1-------------·---·····--·-·-

···············-········-·······-·- 1------- ------····················-·· 

1 2 3 4 6 6 7 I 9 10 11 12 13 'M 16 16 17 11 tt 2D 21 22 23 ~ 25 36 'Z7 

patient 

gezien door arts-assistent: pat. 4,9 

na pat. 7,10,11,18: herhalingsconsulten 

pat. 6,14,15: lange coosuhen 

na pat. 16: 

pat. 17,19,23: 

pauze in planning 

no-shows 

•r:ataA 
□ Cata B 
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I wachttijden 17 /1 dkt. J 
wswwwuu,.auww a e ; = . t 

60 --------------------------, 

00 - ------------11-----------1 
40 - - - ------ ----1 1----------< 

30 - ------------11- ---------< 

"O 20 ------=--i l-----1--■ 

f t) 
u .. 
~ 01--.,u.;ia.1-~u.....,'""" ........ ~ ...................................... ._ __ ----i 

-20 ------------1--------············-·······-···---

-30 - ----------~-----------1 

1 2 3 4 5 6 7 I I~ 11 n UM~. 17 M H 20 ~ 22 23 ~ Z ~ ~ 

patient 

gezien door arts-assistent: pat. 1,3,7,10,17,19 

na pat. 7: hemalingsconsuh + arts naar gipskamer 

pat. 13: lang coosuh 

na pat. 15: pauze in planning 

I wachttijden 19/1 dkt. J 
cw a ;.wm ex ewww 

40 

30 ···········-·· 

20 -·- ,_ .. ····-···· 

0 

,__ -

1fl Ill ~.:11 I ' 

■ 

-20 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1 2 3 4 S 6 7 I 9 10 11 12 13 M 15 16 17 11 11 20 21 22 23 34 2S :IE, 71 

gezien door arts-assi.stent: 

na pat.4,6,7,9,14,15: 

pat.15,23,26: 

na pat. 15 en 22: 

patient 

pat. 14 

hemalingsconsulten 

lange consulten 

pauzes in planning 

··--
•Data A 

□ DataB • 
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l,!achttijden 1 ~/1 dkt. H wwwm ] 

50.-------------------------, 
40 ·-·-·······--·-·-·-··-- ·····-----------------1 

30 - ----------< 

201---- •--------·········---··· 
i:, = -£ t) I-----....--• .,--------·----·· .. 
~ 01-....... ...,..,...LI-.ILl.a.__,.l~..l&IL&.U ........... 1&.L-------,--~ 

-tl 

-20 - ---------------·-··-···--· 

, 2 3 • 5 , 1 • , ~ ,, n 13 M ffi • fl ,a,,~~~ n ~ a av 
patient 

gezien door arts-assistent: pat. 3,4,7,8 

na pat. 4: 2 extra patienten en drs. H gaat naar gipskarner 

na pat. 5, 10: herhalingsconsulten 

pat. 11 : Jang coosuh 

pauz.e in planning na pat. 12: 

pat. 18 t/m 23: 2 no-shows en 4 pat. meteen door naar gipskamer (Po) 

I wachttijden 16/1 dkt. H 
n.: ... www. WM !th SWW.l&..AJi 

60 

50 
40 - - - -------···· --·············-·····---··-·-····-···-····-------l 

30 
i:, = .I:: 20 

" .. 
~ t) 

0 

-tl 

-20 

, 2 l • 5, 1 a , ~ 11 nu w ffi • 11 u w ~ ~ ~ n ~ ~ 

patient 

napat. 2, 9: extra patienten 

herhalingscoosulten 

pauz.e in planning 

na pat. 2,7,9,11,13,23: 

na pat. 13: 

•Data A 

□ Data B 
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I wachttijden 17 /1 dkt. H 
suez -== aw 

40 ------------------------, 

30 _ __________ ___, ___ _ 

20 1---------·-····-···-····--·· 1--------------l 

-20 !--- - -----

-30 .___.__,___..___._______.___._....__.__.__.__.___.__.____..__.__.__._....__.__,.__.__.___._....__.______. 

1 2 3 4 5 6 7 I t ~ 11 ~ 13 M". UH 19 Z ~ ~ D ~ ~ 

gezien door arts-assistmt: 

pat. 2,9,15: 

napat. 5,7: 

patient 

3,7,10,18,19 

no-shows 

hemalingscoosulten 

•Data A 

□ Data B 

pat. 11: rneldde zidi te vroeg en werd 53 min. voor afspraak geholpen 

40 .------------------------, 

30 - ------- -,-1R-------·-··-······--···--·······-···-·········-

20 t------~ --·--···---· 
"O 

'E 
.I:. t) 
u .. 
~ 

-20 .___.__,___..___._______.___._....__.__.__.__.___.__.____...........__.__._....__.__._____.___.___._....__._____, 

1 2 3 4 6 6 7 8 t ~ 11 ~ 13 M ffi . U ~ 19 Z ~ ~ ~ ~ ~ 

patient 

gezien door arts-assistent: pat. 2,3, 7 

na pat. 3,9,11,22: hemalingscoosulten 

pat. 2, 7: lange coosulten 

na pat. 3, 10: drs. H ziet patienten in gipskarner 

na pat. 12: pauz.e in planning 

•Data A 

□ Data B 
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BIJLAGE 16. VOORSTEL VOOR EEN VISIE EN DOELSTELLINGEN VOOR DE POLIKLI
NIEK EN EEN STAPPENPLAN VOOR DE UTIWERKING ERV AN 

In de huidige situatie ootbreekt een duidelijk vastgelegde lange termijn visie met daaruit vloeiende 
doelstellingen voor de polikliniek en een kader waarbinnen dez.e doelstellingen uitgewerkt kwmen worden. 
Hierdoor gebeurt bet verbeteren van de geleverde zorg door de polikliniek niet stuctureel, maar meer op ad 
hoc basis. Hierooder is een voorstel beschreven voor een dergelijke visie en doelstellingen en een 
stappenplan voor het bewerkstelligeo van de doelstellingen. 

V1Sie voor de polikliniek 

Onder de polikliniek wordt verstaan het geheel van voorzieningen -ruimtelijk, persooeel en instrumeoteel
dat een ziekenhuis in stand houdt teneinde ambulante patienten die een of meer specialist.en wensen te 
raadplegen, adequaat op te vangen en te accomoderen ten behoove van ooderzoek en behandeling. 
Het management van het St. Laurentius Ziekenhuis steh zich ten doel, het optimaal organiseren van bet 
proces, dat in bezoeken van de patient aan de polikliniek plaatsvindt. Hierbij staat de patient met zijn wensen 
c.entraal. 
Dit doel moet passen in het kader van de algemene zorgvisie van het ziekenhuis en dez.e ooderstamen. 
De volgende aspecten van de zorg staan daarbij voorop: 

deskundigbeid: optimale kwaliteit van zorg betekent dat patienten op deskundige en zorgvuldige 
wijz.e worden behandeld met respect voor individuele behoeften en wensen; 
snelheid / toegankelijkheid: de zorg moet binnen bet vereiste termijn en in een zo kort mogelijk 
tijdsbestek geleverd worden; 
patientvriendelijkheid: bet merendeel van de patienten komt in aanraking met bet ziekenhuis via de 
polikliniek. Om dit cootact voor de patient naar behoren te 1aten verl~ is bet noodzakelijk de 
polikliniekorganisatie sterk te 1aten zijn op de volgende gebieden: bejegening van de patient, 
accomodatie en routing, bereikbaarbeid; 
good georganiserd samenwerken, z.owel met inteme als exteme partners: om bet bezoek aan de 
polikliniek zo kort en soepel mogelijk te 1aten verl~ is een goed sarnenspel tussen specialismen, 
ooderzoeksafdelingen, ooderstamende afdelingen en buisartsen noodzakelijk. 

Doelstellingen voor de polikliniek 

De visie voor de polikliniek is vertaald naar verschillende doelstellingeo. 
. Dez.e doelstellingen zullen om de twee jaar geevalueerd en en zooodig bijgesteld worden door de manager 

Ambulante Zorg in overleg met de direkteur Zorgz.aken. Hierbij zullen voorstellen van medewerkers en 
specialisteo t.a.v. het aanpassen van de doelstellingen in overweging worden genornen. Vervolgeos zullen zij 
voorgelegd worden aan de medische staf. 

Deskundigbeid 
Dit zal uitgewerkt worden door de medische stat: ooderzoeksafdel.ingen, secretaresses en verpleegkundigen. 
Snelheid en tQewlkelijkheid 
Snelheid en toegankelijkheid komen ta: uiting in de toegangstijden voor nieuwe patienten en wachttijden 
tijdens bet spreekuur. De volgeode normeo zijn opgesteld om de gewenste snelheid en toegankelijkheid na te 
streven. 
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norm toegangstijd voor nieuwe patient.en: 2 wekm 
norm wachttijden tijdens spreekuur: 20 minuten 

Dit zijn algemme nonnen die voor alle specialismen gelden. Indien noodz.akelijk kan er door een specialisme 
of specialist in overleg met de manager ambulante zorg een afwijkende norm worden opgesteld. 
Patientvriendelijkheid 
Om het bezoek van patienten aan de polikliniek naar behoren te laten verlopen zijn de volgende 
doelstellingm opgesteld: 

annuleringen door de specialist van afspraken met de patient voor coosulten mogen alleen 
incidenteel plaatsvinden, waarbij de nieuwe afspraak altijd doorgang moet hebben. 
alle afspraken voor ooderz.oek en ccnsulten kunnen op een plaats gemaakt worden, zodat de patient 
snel en z.ooder zich te bewegen door bet ziekenhuis zijn afspraken kan maken; 
bereiken dat bet aantal klachten van patient.en m.b.t . patientvriendelijkheid minirnaal is. 'Zo mogen 
er geen kladrt.en m.b.t. patientvrimdelijkheid bij het patientenservicebureau binnmkomm; 
de onderz.oeksafdelingm zijn goed bereikbaar c.q. gelegen in de nabiJbeid van de onderz.oeks- en 
behandelkamers van die specialismen die veel gebruik maken van de afdelingen; 
de polikliniek is goed bereikbaar voor de patient.en: 
* telefooisch 
* met vervoer, openbaar of eigen. 

Samenwerlcen 
Goede samenwerking tussen de partijen van de polikliniek komt tot uiting in de volgende doelstellingen: 

bereiken van een goede communicatie tussen alle partijen van de polikliniek; 
bereiken dat een patient zo kort mogelijk in het ziekenhuis verblijft bij een poliklinisch bezoek 
(ooderzoeken en consulten moeten kort na elkaar plaatsvinden) 
bereiken dat het aantal bezoeken van een patient aan de polikliniek geminimaliseerd wordt. 

ST APPENPLAN VOOR BEWERKSTELLIGEN DOELSTELLINGEN 

A. Nastreven van de doelstellingen 

De verantwoordelijkheid om te voldom aan de doelstellingen ligt in de eerste plaats bij de specialisten en 
medewerlcers zelf Gezien de decentrale organisatie van de polikliniek heeft een eigen uitwerking van de 
doelstellingen per specialisme, samenwerkingsverband of ooderstellllende of ooderzoeksafdeling de 
voorlceur. 
Het ziekenhuismanagement heeft een stirnulerende, ooderstellllende en bewakende rol in het nastreven van 
de doelstellingen. 

. Deskundigheid 
Hieraan wordt door de specialisten en afdelingen invulling gegeven door: 

opleiding; 
toelaten van goed opgeleide specialist.en, secretaresses en persooeel voor de afdelingm; 
bijscholing. 

Snellieid en toegankelijkheid 
Door voldoende tijd per patient te plannen en eventueel extra spreekuren te plannen om nieuwe patient.en te 
zien kunnen de wacht- m toegangstijden beperkt blijven. Deze taak ligt bij de specialismen. 
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Patientvriendelijkheid 
Door bet bewust maken van de medewerkers, secretaresses en specialisten door de ziekenhuisleiding van de 
noodzaak om patientvriendelijk te handelen zal de bejegming van patienten positief beinvloed lamnen 
worden. Het gaat bier om een mentaliteit die moet groeien. 
De andere aspecten van de patientvriendelijkheid, goede bereikbaarheid, accomodatie en routing, zullen 
bewerkstelligd worden door de polikliniekleiding in overleg met de specialismen en afdelingen. Good 
georganiseerd sarnenwerken 
Door periodiek overleg tussen de betrokken partijen wordt inzicht verkregen in de wensen en mogelijkheden 
van de andere partijen en lamnen werkwijz.eo worden uitgewerkt die voldoen aan ~gestelde wensen en 
eisen. Voorbeelden van overleg: maatschapsbesprekingen, werkoverleg tussen specialisten en secretaresses, 
jaarlijks overleg tussen specialismen en bet afsprakenbureau, periodiek overleg tussen cnderz.oeksafdelingen 
en specialismen. Het initiatief voor dit overleg ligt bij de betreffende partijen. 

B. Toetsing van de situatie en signalering van knelpunten 

Er zijn systemen c.q. methoden nodig om te toetsen of en in welke mate er voldaan wordt aan de 
doestellingen en normen en om te signaleren waar eventuele knelpunten zich voordoen. 
V oor bet hanteren van de systemen c.q. methoden ligt de bet initiatief en verantwoordelijkheid, waar 
mogelijk, in de handen van de manager Ambulante Zorg. 

deskundigheid 
intercollegiale toetsing (periodiek): toetsing gebeurt door collegae van birmen en buitm bet 
ziekenhuis. 
klacl:rt.enregistratie bij patient.enservicebureau (ad hoc): registratie gebeurt door bet 
patient.enservicebureau, die de incidentele problemen zoveel mogelijk met de betrokken perscnen 
afuandeh. Structurele problemen worden besproken met de manager Ambulante Zorg. 
klacl:rt.enregistratie bij de klachtencommissie (ad hoc): Verantwoordelijkheid van de 
klachtencommissie. (zie kladrt.eoprocedure klachtencommissie) 

Snellieid en toegankelijkheid 
registratie van toegangstijden (periodiek: maandelijks overzicht); registratie gebeurt door de 
secretaresses van de specialist.en en bet afsprakenbureau, toetsing door de manager Ambulante 
Zorg. Zie ook voorstel 'norm toegangstijd" 
registratie van uitl~ (continue: maandelijks overzicht); registratie gebeurt door de secretaresses 
van de specialisten, toetsing door de manager Ambulante Zorg. Zie ook voorstel 'norm wachttijd" 

Patientvriendelijkheid 
enquetes (periodiek): de enquetes worden gecoordineerd door de kwaliteitsfimctiooaris in 
samenwerking met bet patient.enservicebureau, die de resu1taten bespreken o.a. met de manager 
Ambulante Zorg. 
klachtenregistratie bij patient.enservicebureau (ad hoc): registratie gebeurt door bet 
patient.enservicebureau, die de incidentele problemen zoveel mogelijk met de betrokken persooen 
afuandeh. Structurele problemen worden besproken met de manager Ambulante Zorg. 

Good georgani~rd samenwerken 
overleg (periodiek): tijdens overleg lamnen de betrokken partijen gesignaleerde knelpunten naar 
voren breogen, welke zij vervolgens ooder de aandacht brengen van de manager Ambulante Zorg. 



Bijlagen 55 

C. Actieprogramma's 

A1s er door de manager Arnbulante Zorg structurele verschillen zijn waargenomen tussen de beoogde en de 
werkelijke situatie, wordt er door hem in overleg met de betrokken specialisten en medewerkers bepaald 
waar en welke acties ondemomen zullen worden. Dez.e acties zullen decentraal in de vorm van 
verbeterprojecten uitgevoerd worden. 
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BIJLAGE 17. VOORSTEL NORM WACHTIIJDEN POLIKLINIEK 

Door patient.en, medewerkers van de polikliniek en specialisten zijn 1ange wachttijden bij de polikliniek 
gesignaleerd. Bij de ziekenhuisleiding ootbreekt eclrter een duidelijk beeld van de wachttijden: de frequentie, 
lengte, oorz.aken en of bet gaat om structurele wachttijden. Door bet gebrek aan inzicht in de wachttijdeo, 
ootbreekt ook een beeld van de Iogi.stieke kwaliteit die geleverd wordt door de polikliniek. 
Om een bepaalde kwaliteit te waarborgen, zal er eerst in een norm vastgelegd moeten worden welke 
kwaliteit geleverd moet worden. Vervolgens zal er cartinu of periodiek gekeken moeten worden of deze 
norm ook gehaald wordt, om een optimale logistieke situatie ~ langer termijn te garanderen. 

De norm die Iandelijk is vastgesteld (normenrapport poliklinieken 1985) is dat 50% van de patient.en binnen 
20 minut.en, 75% binnen 30 minut.en en 95% binnen een uur geholpeo moet zijn. In verschillende 
ziekenhuizeo zijn deze percentages vertaald naar norm voor de gemiddelde wachttijd van 15 of 20 minut.en. 
Om te toetsm of deze norm gehaald wordt, moeteo de wachttijden van alle patient.en of een representatieve 
groep daarvan, gemeten worden. Dit is in de praktijk niet haalbaar. 
Toetsing kan edrter wel plaatsvinden door bet metal van de uitlcq> van de spreekuren. Deze uitl~ beeft 
een goede sigoaalfimctie t.a.v. Iange wachttijdeo, wat o.a. blijkt uit de meetresu1t.aten van de 
verbeterprojec:ten Polikliniek Cardiologie en Polikliniek Orth~aedie. Bij spreekuren met een grate uitl~ 
wordt de norm t.a.v. de gemiddelde wachttijd boogstwaarsc:hijnlijk niet gehaald. Door nader cnderzoek bij 
spreekuren met veel uitl~ kunnen de werkelijke wachttijden en oorz.aken voor die wachttijden gevooden 
worden. 
Deze werkwijze van bet metal van de uitlcq> wordt o.a. gehanteerd in bet VU-ziekenhuis, bet Zeeweg 
Ziekeohuis te Umuiden en bet Bosch MediCentrurn. 

Voorstel 

Het voorstel is om in bet St. Launmius Ziekenhuis de norm aan te houdeo, dat 50% van de patient.en binnen 
20 minuten, 75% binnen 30 minut.en en 95% binnen een uur geholpeo moet zijn. Deze norm komt: overeeo 
met een gemiddelde wachttijd van cngeveer 20 minut.en. Deze norm is in overleg met de manager 
Ambulante Zorg vastgesteld. lndien nodig kan met een specialisme een afwijkende norm worden bepaald. 
Om te signaleren waar de norm met grate waarschijnlijkheid niet gehaald wordt, zal de uitlcq> van de 
spreekuren geregistreerd worden. De polisecretaresses kunnen de geplande en werkelijke eindtijden van de 
spreekuren invoeren in de computer, zodat er cootinue meting plaatsvindt. Volgens het assistent boofd 
Administratieve Dienst, de beer Beckers, kan bet computersysteem hiertoe aangepast wordeo. Dit invoeren 
kost de secretaresses weinig tijd, niet meer dan eokele seconden. A.d.h. v. de in.gevoerde gegevens kan de 
gemiddelde uitlcq> per maand bepaald wordeo. 

. De gegevens mllen vervolgens maandelijks aan de specialistm en bet boofd Ambulante Zorg worden 
toegestuurd. De manager Ambulante Zorg zal bijhouden welke spreekuren structureel grate uitlcq> bebbeo. 
In overleg met de bet.reffinde specialismEn zal hij bepalen waar nader cnder7.0ek en evmtuele acties 
noodzakelijk zijn. Dit kan gebeureo in de vorm van kwaliteitsverlxterprojec:ten, waarbij zakeo ooderzocht 
wordeo z.oals bet afspraakschema, de afstennning tusseo de poli's en de oo.derz.oeksafdelingm en de 
beschikbare c.apaciteit. 

Doe) 

Het doe) van deze normstelling en verbetercyclus is: 
cootinu informatie verkrijgen over de geleverde logistieke prestatie; 
bet structureel beperken van de wachttijden. 
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Bij bet aanpakken van de wadrttijden .zal er rekening gehouden worden met bet karakter van de professie. 
Zo is "spoed" moeilijk te voorspellen en is de capaciteit vaak te klein voor de gewenste flexibiliteit. Toch 
boeft dit geen belennnering te zijn om kortere wadrttijden te bewerkstelligen. 
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BIJLAGE 18. VOORSTEL NORM TOEGANGSTIJD 

Om te garanderen dat patienten binnen het door hllll gewenste en door hllll ziektebeeld vereiste termijn door 
de specialist gezien kwmen worden, is in overleg met de manager Ambulante Zorg een norm opgesteld voor 
de toegangstijd. 
Met de toegangstijd worcit bedoeld bet gemiddelde termijn, dat zit tussen het moment waarop een afspraak 
gemaakt worcit en de eerst vo]gende openstaande plaatsen in het afspraakschema. Het gaat bier niet om een 
enkele vrije plaats, maar om het aantal plaatsen dat nodig is om de gemiddelde weekvraag op te vangen. 

Het voorstel is om een norm voor de eerste patienten aan te houden van twee weken. 

Bij bet vaststellen van de norm is uitgegaan van de norm die in bet Bosch MediCentrum en door de 
orthopaeden in bet St. Laurentius Ziekenhuis worcit gehanteerd. 
Indien nodig kan er door een specialisme of specialist in overleg met de manager Ambulante Zorg een 
afwijkende norm bepaald worden. 

Door het afsprakenbureau vindt momenteel registratie van de toegangstijden plaats bij de specialisten die 
gebruik maken van bet afsprakenbureau. De manager Ambulante Zorg krijgt hiervan maandelijks een 
overzicht. Om de toegangstijden te bewaken is bet noodzakelijk dat dez.e registratie voor alle specialismen 
gebeurt. Zo kan de manager Ambulante Zorg toetsen of de voorgestelde norm gehaald worcit en structurele 
overschrijding van de norm signaleren. 
In overleg met bet betreffende specialisme of specialist kan er bij structurele overschrijding nader onderzoek 
gedaan worden naar de mogelijkheden om de toegangstijd te beperken. Hierbij moet gedacht worden aan 
uitbreiding van de capaciteit, bijvoorbeeld door tijdelijk of vast meer spreekuren te draaien en indien 
noodzakelijk door uitbreiding van het aantal specialisten, en bet beperken van het aantal patienten door 
patienten eerder terug te sturen naar de buisarts of minder te laten terugkomen. 

Het beperken van de toegangstijden door meer patienten te plannen per spreekuur dan er plaats is, moet 
vermeden worden. Dit leidt tot langere wachttijden tijdens bet spreekuur en zo gaat de signaalfimctie naar de 
ziekenhuisleiding t.a.v. een krappe capaciteit verloren. Indien toch extra patienten gezien worden, kan de 
wachttijd beperkt blijvm door de patienten op het eind van bet spreekuurte plannen i.p.v. vooraan oftijdens. 




