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SAMENVATTING. 

In elf Nederlandse ziekenhmzen is onderzoek gedaan naar een achttal goederenstromen die een 

belangrijk onderdeel vormen van het totale logistieke proces. 
Het doel van het onderzoek is het geven van handreikingen en aanbevelingen aan het management 

van ziekenhuizen om de goederenstromen te beheersen. 

Inzicht is verkregen in: 

- de organisatie en de doelmatigheid van de logistieke functies; 

- de diverse activiteiten mb.t. inkoop -opslag- interne distributie- opslag afdeling; 

- de logistieke kosten van de goederenstromen; 
- kengetallen waarmee het logistiek proces kan worden gekarakteriseerd en 
- prestatie-indicatoren waannee de logistieke processen kunnen worden beheerst. 

De organisatie van de goederenstroom zal op termijn goed moeten aansluiten op het primaire proces, 

de patiëntenstroom. 

De conclusies uit het onderzoek zijn: 

- de goederenstromen worden in de onderzochte ziekenhuizen in beperkte mate integraal beheerst; 

- een bewust geordende verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de logistieke 

activiteiten ontbreekt in de meeste ziekenhuizen; 

- het kennis- en ervaringsniveau t.a.v. methoden en technieken op het terrein van de logistiek is 
beperkt; 

- voor de acht onderzochte goederenstromen vormen de logistieke kosten 1 een relatief beperkt deel 

van de totale ziekeohmskosten nl. 2 tot 3 %; . 

- de toegevoegde waarde(% logistieke kosten van de inkoopwaarde) is 9 tot 11 %; 

- het aandeel van de inkoopwaarde t.o.v. de totale ziekeohmskosten is 18 tot 26 %; 

- voor de elf ziekenhmzen tezamen bedragen de logistieke kosten ca. 24 miljoen gulden, de 

inkoopwaarde van de goederenstromen ca. 255 miljoen gulden en de voorraden 

ca. 39 miljoen gulden; 

- 5 tot 10% van de voorraden is incourant; 

- de voorraadkosten vormen geen kostenpost in de Nederlandse ziekenhuizen; 

- de onderzochte goederenstromen verschillen sterk van elkaar m.b.t. bevoorradingsmetbode en 

wijze van beheersing; 

- men heeft weinig grip op de stroom van leveranciers artikelen; 

- in de ziekenhuizen bestaan vele ideeën voor de verbetering van de logistieke processen; er zijn 

nog geen ziekenhl.Ûzen die met logistiek "klaar" zijn; 

1 Tot de logistieke kosten worden gerekend: salarissen van logistieke medewerkers, voorraadkosten, exploitatiekosten, 
opleidingskosten, automatiseringskosten en kosten van geboûwen. ruimte en energie. 
De indirecte salarissen toegerekend aan logistieke activiteiten van b.v. verpleegkundigen worden niet tot de 
logistieke kosten gerekend omdat deze kosten moeilijk heinvloedbaar zijn. 
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- de voorraadhoogte in de ziekenhuizen uitgedrukt in het aantal weken verbruik ligt tussen 

9 tot 17,5 week; 
- de logistieke prestaties kunnen verbeterd worden; met name de totale doorlooptijd van de 

goederenstroom leveranciers artikelen kan verkort worden; 
- de betrouwbaarheid van de voorraadgegevens kan in de meeste ziekenhuizen aanzienlijk 

verbeterd worden; 

- het beheer van de voorraden op de afdelingen is onvoldoende; 

- diverse knelpunten zijn gesignaleerd in de magazijn functie; 

- de inkoopfunctie is in grote mate een "bestelfunctie"; er is te weinig tijd voor tactisch I 
strategische activiteiten; 

- knelpunt bij de inkoopfunctie is het ontbreken van duidelijke leverdatum afspraken; 

- de inkoopfunctie wordt in geringe mate ondersteund door geautomatiseerde informatiesystemen; 

- voor het structureel beoordelen van leveranciers op leverprestaties ontbreekt een systematiek; 

- de huidige administratieve systemen geven geen inzicht in de logistieke kosten, de kengetallen en 

de prestatie-indicatoren; 

- de meeste geautomatiseerde informatiesystemen voor het beheersen van goederenstromen zijn 
voornamelijk registratief van aard; vaak ontbreekt een aantal belangrijke functionaliteiten zoals de 

inkoop van leveranciers artikelen en management infonnatie. 

Naar aanleiding van de resultaten en conclusies uit het onderzoek kunnen de volgende 

aanbevelingen worden gedaan: 

- realiseer een duidelijke logistieke organisatie waarin de verantwoordelijkheden en logistieke 
doelstellingen voor ieder vastgesteld zijn; 

- realiseer een besparing op de inkoopwaarde van de goederenstromen van 2 tot 10 % door o.a. de 

tactisch I strategische inkoopfunctie te versterken en realiseer op termijn een verlaging van de 

voorraadkosten van 10 tot 20% (de besparing is o.a. atbankelijk van de ontwikkelingsfase 

waarin de betreffende logistieke organisatie zich bevindt); 

- besteed meer aandacht aan opleiding en training van logistieke medewerkers; 

- maak gebruik van het op de markt beschikbare logistiek instrumentarium; 

- definieer voor de eigen organisatie een relevante set van kengetallen en prestatie-indicatoren; 

meet periodiek de voortgang en stuur bij in de gewenste richting; 

- realiseer een automatisch bevoorradingssysteem (een systematiek waarbij afdelingsvoorraden 
periodiek door logistiek medewerkers worden aangevuld) om de beschikbaarheid van goederen 

te garanderen; 

- maak goed gebruik van voorraadbeheerstechnieken en stel vast wat de functie van de diverse 

voorraden moet zijn; 

- maak de goederenstroom van leveranciers artikelen beheersbaar door de verstrekkingen aan 

afdelingen te registreren en door deze artikelen op te nemen in het assortiment van de 

automatische bevoorrading; 
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- verhoog de efficiency van de uitvoering van routinematige inkoopactiviteiten zodat capaciteit vrij 

komt voor een meer tactisch I strategische inkoopfunctie; 

- instrueer medewerkers zodanig dat de bestaande geautomatiseerde informatiesystemen optimaal 

gebruikt worden; 

- pas de geautomatiseerde informatiesystemen aan, aan de eisen die gesteld worden t.a.v. 

goederenstroom beheersing; 

- pas de administratieve organisatie zodanig aan dat een goed inzicht kan worden verkregen in de 

logistieke kosten, de kengetallen en de prestatie-indicatoren. 

Tot slot is een aantal tips gegeven om de logistieke prestaties te verbeteren. 

Samenvattend kan gesteld worden dat men in de kleinere ziekenhuizen redelijk in staat is de 

goederenstromen te beheersen. 

In grotere ziekenhuizen worden hogere eisen gesteld aan de goederenstroombeheersing. In deze 

ziekenhuizen is het nodig een aparte logistieke organisatie te realiseren. 

De beschikbaarheid van goederen op de afdeling kan veilig gesteld worden door een automatisch 

bevoorradingssysteem in te voeren, nadat o.a. het gehele logistieke traject is getoetst en vastgesteld. 

Veel aandacht dient besteed te worden aan training en opleiding van medewerkers. 

Op tennijn valt er op logistiek gebied redelijk wat te verdienen. 

Geschat wordt dat op de inkoopwaarde (totaal voor de elf ziekenhuizen 255 miljoen gulden) 

5 tot 25 miljoen gulden en op de voorraadkosten (totaal7,8 miljoen gulden) 0,8 tot 1,6 miljoen 

gulden bespaard kan worden. 
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VOORWOORD. 

Het gelijktijdig uitvoeren van onderzoek naar de stand van zaken m.b.t. een aantal goederenstromen 

(Logistiek Management) in een groot aantal Nederlandse ziekenhuizen is uniek. 

Logistiek Management in ziekenhuizen is het beheersen van goederen- en informatiestromen van 

leverancier tot aan de afdeling. 

In het bedrijfsleven worden logistieke methoden en technieken al geruime tijd gebruikt. In de 

toenemende concurrentie wordt Logistiek Management gebruikt als een strategisch wapen om de 

ondernemingsresultaten te vergroten. 

Structurele aandacht voor de beheersing van logistieke processen in ziekenhuizen staat volop in de 

belangstelling. 

Een aantallogistieke veranderingsprojecten heeft al concrete resultaten opgeleverd. 

Het in opdracht van de lliDF- vereniging Logistiek management uitgevoerde onderzoek vormt een 

grondige inventarisatie van de huidige stand van zaken m.b.t. een achttal goederenstromen. Door de 

ziekenhuizen onderling te vergelijken wordt het inzicht vergroot en kunnen voorstellen worden 

gedaan om goederenstromen in ziekenhuizen doeltreffend te beheersen. 

De resultaten zijn ook bruikbaar voor andere ziekenhuizen. 

Voor de onderzoekers was het zeer boeiend om in ziekenhuizen gegevens te verzamelen, met 

diverse functionarissen van gedachten te wisselen en een vergelijking te kunnen maken. 

Wij danken de ziekenhuizen voor de gastvrijheid en medewerking die wij hebben ondervonden. 

Wellicht dat de resultaten van dit onderzoek voor de ziekenhuizen een stimulans zijn om logistieke 

projecten te starten en met succes af te ronden. 

Amsterdam, oktober 1990 L.J.M. van Heijst 
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1. INLEIDING. 

1.1. OPDRACHT. 

De International Health Development Foundation.(ll:IDF) en de vereniging Logistiek management 

(voorheen NEVEM) hebben gezamenlijk besloten een onderzoek te laten doen naar de 

goederenlogistiek in ziekenhuizen. 

De stuurgroep niDF ~vereniging Logistiek management heeft aan de Technische Universiteit 

Eindhoven (TUE), in het bijzonder aan een werkgroep '!..ogistiek" van de faculteit Bedrijfskunde, 

de volgende opdracht verstrekt: 

"een onderzoek naar de logistieke kosten in de gezondheidszorg, teneinde het inzicht in de 

logistieke stand van zaken met name in ziekenhuizen te vergroten en tevens nadere logistieke 

gegevens te verkrijgen over een aantal goederensttomen. 

Dit onderzoek beperkt zich tot inzicht in de goederenstromen en de daarbij behorende 

administratieve stromen. 

Het onderzoek zal moeten leiden tot kengetallen aan de hand waarvan op temûjn het logistieke 

proces kan worden beheerst en bestuurd. 

De taakstelling voor het logistiek management impliceert op dit moment een geïntegreerde 

benadering van zowel de inkoop, de voorraden, het beheer, de transport- en de magazijnfunctie. 

Een verdere integratie zal daarop dienen te volgen, met name van de logistieke goederenstroom en 

de pati~ntenstroom." 

In het contract lliDF I vereniging Logistiek management - TUE is op de opdracht de volgende 
aanvulling gegeven: 

- beschrijven van de organisatiestructuur, de taken en bevoegdheden met betrekking tot de 

goederenstromen waaruit de verantwoordelijkheid blijkt voor de economische en technische 

voorraad; 

- navraag doen naar de waarde van de incourante voorraden in de ziekenhuizen; 

- vaststellen van de absolute of relatieve waarde van de investeringsgoederen t.o.v. de 

verbruiksgoederen en de definities van investeringsgoederen; 

- vaststellen van het aantal formatieplaatsen dat is toegewezen aan logistieke functies en de centrale 

sterilisatie-afdeling. 
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1. 2. AANPAK ONDERZOEK. 

In de periode april t/m juni 1989 is een vooronderzoek uitgevoerd en een pilot studie in een van de 

ziekenhuizen. 

Door elf ziekenhuizen is in die periode medewerking aan het hoofdonderzoek toegezegd 

Op grond van de rapportage van het vooronderzoek (d.d. 23 juni 1989) heeft de stuurgroep 

lliDF- vereniging Logistiek management in november 1989 definitief opdracht gegeven tot het 
uitvoeren van het hoofdonderzoek. 

In de periode december 1989 t/m september 1990 is het hoofdonderzoek uitgevoerd. 
Dit is gedaan aan de hand van een door de TUE ontwikkelde checklist 

Gedurende telkens zes tot acht weken is door de studenten het inventariserend onderzoek in een 
ziekenhuis uitgevoerd Van deze periode is een rapportage gemaakt waarin naast de 

geïnventariseerde gegevens de aangetroffen knelpunten zijn vastgelegd en suggesties tot verbetering 

in de vorm van aanbevelingen zijn gedaan. Deze rapportage is in een presentatie aan elk ziekenhuis 
toegelicht en besproken. 

De gegevens en bevindingen van de onderzochte ziekenhuizen zijn vervolgens geanalyseerd en 

onderling vergeleken, en zijn samengevat in dit rapport 

De projectleiding is verzorgd door een extern organisatie - adviseur. 

1.3. BEPERKINGEN ONDERZOEK. 

De volgende beperkingen zijn tijdens het onderzoek ervaren: 

- de rapportages per ziekenhuis zijn vertrouwelijk en alleen beschikbaar voor de 

ziekenhuismedewerkers; 

- de gegevens van de ziekenhuizen moeten anoniem worden verwerkt in de eindrapportage; 

- gelet op bovenstaande is ervoor gekozen de gegevens te presenteren per categorie (klein, 
middelgroot etc.) ziekenhuis, in de vorm van een gemiddelde en een "range" (uiterste waarden); 

- een aantal apothekers bleek; niet bereid medewerking te verlenen aan het onderzoek c.q. de 

medicijnen werden geleverd door een externe Apotheek; om toch een compleet beeld van het 

medicijnen traject te krijgen is een aantal gegevens geschat; 

- veel gegevens bleken nauwelijks in de gewenste vorm aanwezig te zijn; in de meeste gevallen 

zijn deze door de studenten d.m.v. steekproeven verzameld en bewerkt; een aantal gegevens 

bleek niet te achterhalen; 

- het onderscheid tussen de goederenstromen was niet altijd duidelijk te maken; vaak was dit 

afhankelijk van de lokale situatie b.v.: 
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* magazijn artikelen zijn onder te verdelen in steriele artikelen, levensmiddelen en overige 

artikelen; 

* de overlap tussen levensmiddelen en dagverse artikelen; 

- het onderzoek is beperkt tot een achttal goederenstromen; andere belangrijke logistieke processen 

in het ziekenhuis als patiëntentransport, transpon van bedden en afval en de logistiek van post, 

statussen, dossiers en archieven zijn niet onderzocht 

Als gevolg van bovenstaande beperkingen hebben de in dit rappon gemaakte kwantitatieve 

vergelijkingen vooral een indicatieve waarde. 

1.4. TYPERING ZIEKENHUIZEN, GOEDERENSTROMEN EN 
LOGISTIEKE FUNCTIES. 

De elf onderzochte ziekenhuizen kunnen worden gekarakteriseerd aan de hand van de omvang van 

het ziekenhuis en de grootte van de produktie (zie tabel l.I.): 

Tabell.l: Kengetallen ziekenhuizen (gemiddelden percate(Wrle) 

Categorie Academische Grote Middelgrote Kleine 
Ziekenhuis: Ziekenhuizen Ziekenhuizen Ziekenhuizen Ziekenhuizen 

Ziekenhuizen: 2 3 3 3 

BedleD: >750 > 500 300-500 <300 

Opnamen: 19.500 17.000 10.000 5.800 

Verpleegdagen: 250.000 200.000 113.000 60.000 

Bezeuingspereentage: 85,3 81,9 72,9 73,9 

Gemiddelde verpleegduw' (dagen): 12,8 11,8 11,3 10,3 

Poliklinische consulten: 250.000 211.000 136.000 81.000 

Personeel: 2800 1380 700 430 

Totaal budget (j): 272.000.000,- 137.000.000,- 70.000.000,- 39.000.000,-
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De onderzochte goederenstromen zijn: 
- magazijn anikelen; 

- leveranciers anikelen; 

- steriele anikelen; 

- levensmiddelen; 
- dagverse artikelen; 

- linnen; 

- medicijnen; 

- investeringsgoederen. 

Per goederenstroom zijn de volgende logistieke functies onderzocht: 
- inkoop; 

- goederenontvangst; 
- opslag en voorraadbeheer; 

- orderverzamelen; 

- distributie; 

- opslag afdeling. 

De ondersteunende administratieve processen zijn de voorraad-, de crediteuren- en de financiële 

administratie. 

Het logistiek proces in ziekenhuizen wordt weergegeven m.b.v. het volgende goederen- en 
informatiestroom schema: 

----1...... informatiestroom 

goederenstroom 

inkooporder 
inkoop 

Schema 1.1.: Lo~stiek proces 
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2. RESULTATEN ONDERZOEK. 

2 .1. BESCHRIJVING GOEDERENSTROMEN. 

In dit hoofdstuk wordt de geïnventariseerde werkwijze m.b.t. de goederenstromen beschreven. 

Het geeft de huidige, in de meeste ziekenhuizen voorkomende situatie weer. 

2.1.1. MAGAZIJN ARTIKELEN. 

Magazijn artikelen zijn artikelen die in een (centraal) magazijn op voorraad worden gehouden. 

Het logistieke traject van magazijn artikelen wordt weergeven m.b.v. het goederen- en 

informatiestroomschema: 

----1.,..,. informatiestroom 

x ... goederenstroom 

inkooporder besteladvies bestelling 
inkoop .... 

,, • u 

levemncier ... goederm ~cM/ .. ader ... ... ontvangst - - verzamelen - distributie 

•r ,, 
crediteuren/ - voorraad· 
financ.adm - adm 

Schema 2.1.: Magazijn artikelen 

De afdelingen kunnen magazijn artikelen op twee manieren krijgen: 

- doordat een aanvraagbon of bestellijst wordt ingevuld en verstuurd; 

~ 

- doordat de goederen automatisch worden bevoorraad (dit is een bevoorradingssystematiek waarbij 

de afdelingsvoorraden periodiek door logistiek medewerkers worden aangevuld). 
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Memo 2.1. Automatisch bevoorradingssysteem: 
In een ziekenhuis heeft men een automatisch bevoorradingssysteem ingevoerd voor verpleegafdelingen. operatiekamers, 
intensive care, polikliniek en enkele onderzoek- en bebandelafdelingen. 
In totaal worden ca. 125 afleverpunten (afdelingen) bevoorraad met verpleegartikelen en huishoudelijke artikelen. De 
frequentie van bevoorraden is 1 x per 4 weken tot 3 x per week, afhankelijk van het verbruik van de afdeling en het volume 
van de goederenstromen. Per afleverpunt wordt het assortiment artikelen en de maximum voorraad afgesproken. De artikelen 
zijn opgeslagen in draadmanden en bakken in modulaire kasten. Het te bevoorraden assortiment omvat 
80 % van de verstrekkingen naar de afdelingen. 
De totale afdelingsvoorraad in het ziekenhuis is door de automatische bevoorrading teruggebracht van gemiddeld 8 tot 2 
weken. hetgeen een voorraadreductie is van 1,8 naar 0,45 miljoen gulden. 
De tevredenheid van verpleegkundigen is groot men hoeft de eigen voorraad en de lopende bestellingen niet meer in de 
laaten te houden. 2 

De voorraadhoogte van het Centraal Magazijn wordt bewaakt m.b.v. een geautomatiseerd 

v(.)()Jl'88.dbeheersysteem. Indien het bestelniveau wordt ondersch:reden volgt een besteladvies aan 

Inkoop. 
De bestelling bij de leverancier wordt door Inkoop gedaan (order). 

De goederen worden geleverd, door goederenontvangst ingeboekt in het systeem en door de 

magazijnmedewerkers in de stellingen geplaatst Tegelijkertijd wordt de voorraadadministratie 

bijgewerkt 

De leveranciers sturen de facturen naar de crediteuren administratie die deze vergelijkt met de 

inkooporders en de ontvangstmeldingen. Bij een aantal ziekenhuizen wordt de factuurcontrole door 

Inkoop gedaan. 

Na goedkeuring van de factuur wordt de betaling verzorgd door de financi~le administratie. 

Verschillen I overeenkomsten tussen de ziekenhuizen: 

- bij drie ziekenhuizen worden de afdelingen bevoorraad dm.v. een automatisch 

bevoorradingssysteem; 

- bij de overige ziekenhuizen worden de goederen aangevraagd dm.v. het invullen van een bon; 

- alle ziekenhuizen hebben een centraal magazijn van waaruit afdelingen beleverd worden; 

- alle ziekenhuizen maken gebruik van een geautomatiseerd voorraadbeheersysteem; 

- in de meeste ziekenhuizen zijn voor een aantal magazijn artikelen jaarorders geplaatst welke 

worden afgeroepen. 
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2 .1. 2. LEVERANCIERS ARTIKELEN. 

Leveranciers artikelen zijn artikelen waarvan geen voorraad wordt gehouden, althans niet in een 

(centraal) magazijn; op aanvraag wordt bij een leverancier besteld. 
Het logistieke traject van leveranciers artikelen wordt weergeven m.b.v. het goederen- en 

informatiestroomschema: 

----1 ... ..,. informatiestroom 

--~....... goederenstroom 

inkooporder besteliins 
inkoop --

.. ,. 
levenmeier ... goedrren ... distributie ~afd/ - ontvangst -

,. 
crediteurenJ .. .. -financ. adm -

Schema 2.2.: Leyemnciers artikelen 

In alle ziekenhuizen worden deze artikelen door de afdeling besteld met een bon. Deze wordt naar 

Inkoop verstuurd. De aanvragen worden verzameld en Inkoop stuurt de orders naar de leverancier. 

De leverancier leveJ.l de goederen af bij de goederenontvangst van het ziekenhuis. Na controle en 

ontvangstmelding worden de goederen door het intern transport afgeleverd bij de afdeling. 

De crediteuren administratie ontvangt de factuur. Deze wordt ter controle gestuurd naar Inkoop en 

soms naar de afdeling. 

Na ontvangst van de ondertekende en goedgekeurde factuur wordt de leverancier betaald. 

verschillen I overeenkomsten tussen de ziekenhuizen: 

- bij enkele ziekenhuizen worden leveranciers artikelen niet in het systeem geregistreerd; slechts de 

factuur wordt in het grootboek verwerkt. 
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2 .1. 3. STERIELE ARTIKELEN. 

Steriele artikelen worden vaak opgeslagen in een apart steriel magazijn. 

In de richtlijnen medisch steriele hulpmiddelen zijn de opslag en transponcondities vastgelegd zoals de 

verpakking. luchtdruk, opslag- en transponmiddelen etc. 

Het logistieke traject van steriele artikelen wonit weergeven met behulp van het goederen- en 

informatiestroomschema: 

----lilt.., informatiestroom 

___ .,...,._, goederenstroom 

inkooporder 
bestelling (2) .. 

inkoop -- besreladvies -
bestelling bestelling (1) 

u •r • I t I 
leverancier ... goederen ~CM/ .::....csA / ... 

disuibutie ~ - ontvangst - - -. 
steriel magazijn ,, ,, 

. ::redireurellJ - voorraad- -financ.adm -- adm 

Schema 2.3.: Steriele artikelen 

De afdelingen vragen de steriele artikelen meestal aan bij de Centrale Sterilisatie Afdeling. In een aantal 

ziekenhuizen woroen steriele artikelen automatisch bevoorraad vanuit het steriel magazijn. 

Het magazijn van de Centrale Sterilisatie Afdeling wonit bevoorraad vanuit de bulkopslag in het 

Centraal Magazijn. 

Het traject van besteladviezen, bestellen van Inkoop bij leverancier,leveren aan goederenontvangst, 

opslag in voorraad. factuurcontrole en betaling is veider hetzelfde als bij de magazijn artikelen. 

In enkele ziekenhuizen is de situatie afwijkend in die zin dat uitgifte en distributie plaatsvindt 

rechtstreeks vanuit het Centraal Magazijn (het steriel magazijn ontbreekt) dan wel dat de steriele 

artikelen alleen in het steriel magazijn zijn opgeslagen. 
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2.1.4. LEVENSMIDDELEN. 

Levensmiddelen zijn voedingsmiddelen die worden opgeslagen in het Centraal Magazijn, soms ook 

in een magazijn bij de keuken. 

De behoefte aan levensmiddelen wordt voornamelijk bepaald door de keuken en het restaurant van 

het ziekenhuis. 

Aan de hand van de menucyclus worden de levensmiddelen aangevraagd door de keuken. 

De levensmiddelen worden meestal in het Centraal Magazijn op voorraad gehouden. 

Het traject van bestellen van Inkoop tot factuurcontrole en betaling is hetzelfde als bij de magazijn 

artikelen. 

Verschillen I overeenkomsten tussen de ziekenhuizen: 

- bij de meeste ziekenhuizen zijn de levensmiddelen opgenomen in de voorraad van het Centraal 

Magazijn, bij de overige ziekenhuizen is een opslagfunctie bij de keuken gecreëerd in een apart 

levensmiddelenmaga.zijn; 

- bij de keuken zelf is vaak ook een zgn. dagmagazijn waar de werkvoorraden liggen, 

bijvoorbeeld een diepvries; 

- de leveringen aan afdelingen worden niet altijd doorbelast. 

2.1.5. DAGVERSE ARTIKELEN. 

Dagverse artikelen zijn voedingsmiddelen die dagelijks vers worden aangevoerd, zoals groenten, 

vlees, fruit, melk, vis, vleeswaren. 

De behoefte aan dagverse artikelen wordt op basis van het menu een week van te voren aan de 

leverancier kenbaar gemaakt. 

De dagverse artikelen worden door de keuken de dag van tevoren afgeroepen. Door Inkoop zijn 

hiervoor meestal jaarcontracten afgesloten. 

De goederen worden door de keuken ontvangen en dezelfde dag verwerkt tot maaltijden. Deze 

worden door de interne transportdienst naar de afdelingen gebracht. 

Het traject van factuurcontrole en betaling is hetzelfde als bij de leveranciers artikelen. 
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2.1.6. LINNEN. 

Linnen bestaat uit platgoed (o.a. bed-linnen) en dienstkleding. 

Het linnengoed is eigendom of wordt gehuurd I geleased op basis van meetjarige contracten bij 

externe wasserijen. 
Het linnengoed wordt door externe wasserijen opgehaaJd en gewassen. 

De gereinigde linnengoederen worden dagelijks geleverd aan de afdelingen. 

Controle vindt bij levering plaats: het gewassen linnengoed wordt gewogen of geteld. Betaling 

geschiedt op basis van het aantal kilo's gewassen linnengoed en/of het aantal stuks. 

Het linnengoed wordt meestal beheerd door de linnenafdeling. Naast de uitvoering en controle op 

bovenstaande taken is de functie van de linnenafdeling het passen en repareren van dienstkleding en 

het beheren van een veiligheidsvoorraad. 

Verschillen I overeenkomsten mssen enkele ziekenhuizen: 

- in enkele ziekenhuizen worden per afdeling standaard hoeveelheden geleverd, terwijl in andere 

ziekenhuizen aangewld wordt tot een maximum voorraad niveau (topping up); 

- het linnengoed wordt door de wasserij naar de afdeling gebracht en het vuillinnen wordt weer 

meegenomen; 

- uitgifte van dienstkleding vindt plaats d.m.v. centtaal opgestelde uitgifte automaten. 

2 .1. 7. MEDICIJNEN. 

Medicijnen bestaan uit geneesmiddelen, infuusvloeistoffen e.d, excl. bloedproducten. 

De medicijnen worden ingekocht, ontvangen en op voorraad gehouden door de A.(X)theek. 

De medicijnen worden door de A.(X)theek aan de áfdelingen verstrekt. Dit kan zijn via een 

automatische bevoorrading of doordat artsen I verpleegkundigen een bon (medicatie-opdracht) 

invullen en opsmren naar de A.(X)theek. 

De A.(X)theek heeft een voorraad van medicijnen van waaruit afdelingen beleverd worden. 

Indien het bestelniveau wordt onderschreden, wordt een order geplaatst. De A.(X)theek bestelt zelf de 

medicijnen bij de leveranciers (inkoopfunctie ). 

De medicijnen worden door de leverancier afgeleverd bij de goederenontvangst van de A.(X)theek. 

Na controle en ontvangstmelding worden de medicijnen opgeslagen in het magazijn. 

De facmur wordt via de Apotheek naar de crediteuren administratie gesmurd. Aan de hand van 

vergelijking met de order en de ontvangstmelding vindt de betaling plaats. 
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Verschillen I overeenkomsten tussen enkele ziekenhuizen: 

- de medicijnen worden geleverd door een externe I regionale Apotheek organisatie; 

- er vindt geen registratie en doorbelasting van léveringen aan afdelingen plaats; 

- een aantal Apotheken maakt geen gebruik van een geautomatiseerde voorraadadministratie; 

- bij alle ziekenhuizen worden voor het voorraadbeheer van medicijnen andere geautomatiseerde 

systemen gebruikt dan voor het voorraadbeheer van de magazijn artikelen. 

2.1.8. INVESTERINGSGOEDEREN. 

Investeringsgoederen zijn duurzame gebruiksartikelen (activa) met een aanschafwaarde van 

minimaal ca. f 1.000,- en die zich lenen om te worden afgeschreven. In verschillende ziekenhuizen 

worden gebruiksgoederen als pannen, bestek etc. beschouwd als investeringsgoed. 

De investeringsgoederen komen ten laste van het investeringsbudget. 

De afdelingen moeten jaarlijks een begroting maken voor investeringsgoederen. 

Daarna worden deze meestal beoordeeld door een (apparatuur) commissie waarin participeren een 

econoom, medici en enkele diensthoofden. De commissie brengt advies uit en bepaalt vaak ook de 

selectie van de apparatuur (merk en leverancier). 

De begrotingen moeten door de directie aan de hand van de meerjarenplanning en prioriteitenstelling 
worden goedgekeurd. 

De investeringsgoederen worden door Inkoop besteld bij de leverancier, vaak na het laten 

uitbrengen van offertes en prijsonderhandelingen. 

Het traject van leveren aan goederenontvangst, controle en ontvangstmelding, factuurcontrole en 

betaling is hetzelfde als bij de leveranciers artikelen. 

De investeringsgoederen worden jaarlijks afgeschreven. De afschrijvingstermijn is afbankelijk van 

het soort apparatuur (COTG -richtlijnen). 

De kwaliteitscontrole wordt gedaan door de Technische -en Instrumentele Dienst (testen, 

proefdraaien) en de gebruiker. 
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2.2. LOGISTIEKE ORGANISATIE. 

2.2.1. ORGANISATIEVORMEN. 

De volgende organisatievormen zijn geïnventariseerd: 

- de inkoopafdeling is onderdeel van de Econo~sch Administratieve Dienst, terwijl het centraal 
magazijn en transport zijn ondergebracht bij b.v. de Civiele Dienst; deze organisatievorm is in 

vier ziekenhuizen vastgesteld; 
- de inkoopafdeling en het centraal magazijn vormen samen of zijn onderdeel van één dienst, 

terwijl transport onderdeel is van de Civiele Dienst; deze organisatievorm is in drie ziekenhuizen 

vastgesteld; 

- de inkoopafdeling, het centraal magazijn en het transport vormen een Logistieke Dienst (of dienst 

Materiële Zaken); deze organisatievorm is in drie ziekenhuizen vastgesteld; 

- in één (klein) ziekenhuis is de inkoopfunctie verdeeld onder een aantal diensthoofden, terwijl 

magazijn en transport onderdeel zijn van de Civiele Dienst 

In alle ziekenhuizen is de inkoop- en opslagfunctie van medicijnen ondergebracht bij de Apotheek. 

De sterilisatie afdeling rapporteert in de meeste gevallen aan het hoofd Apotheek. De inkoopfunctie 

voor steriele artikelen wordt echter meestal door de Inkoop afdeling uitgevoerd. 

In enkele ziekenhuizen is min of meer een gestructureerdlogistiek beleidsplan aanwezig. 

Onderdelen van dit beleidsplan zijn de logistieke doelstellingen, het beleid en de projecten voor het 

komend jaar, het personeels- en opleidingsplan, de te realiseren produktie en de daarvoor benodigde 

:financiè1e en personele middelen. Dit kan samengevat zijn in een management-contract dat met de 

directie wordt afgesloten. 

In geen van de onderzochte ziekenhuizen is het logistiek beleid onderdeel van het totale 

ziekenhuisbeleid 

In sommige ziekenhuizen heeft men een logistieke werk- of projectgroep. 
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2.2.2. LOGISTIEKE FUNCTIES. x 
De volgende opsomming geeft aan dat er een grote diversiteit is in logistieke (kader)functies: 

- hoofd Goederenbeheer; 

- hoofd Centraal Magazijn; 

- hoofd Civiele Dienst; 
- hoofd Economisch Administratieve Dienst; 

- hoofd Technische Dienst; 

hoofd Transpon; 

- hoofd Bedrijfsbureau; 

- hoofd Dienst Materiele Voorzieningen; 

- hoofd Dienst Materiele Zaken; 

- hoofd Logistieke Dienst; 

- hoofd Commerciële Zaken; 

- hoofd Inkoop; 

- hoofd Dienst Goederen Voorziening; 

- hoofd Intendance; 

- hoofd Distributiecentrum. 

2. 2.3. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN. 

M.b.t de verdeling van logistieke verantwoordelijkheden en bevoegdheden kunnen de volgende 

kanttekeningen worden geplaatst: 

- de verantwoordelijkheden zijn vaak niet duidelijk omschreven; 

- de verantwoordelijkheden zijn per activiteit/functie verdeeld, in enkele ziekenhuizen is één 

persoon verantwoordelijk voor het totale goederenstroom traject; 

- meestal ontbreken concrete logistieke doelstellingen en normen; 

- in de meeste ziekenhuizen is de verantwoordelijkheid voor de hoogte van de centrale voorraad 

niet of onduidelijk gedefinieerd; 

- in geen enkel ziekenhuis hebben de logistieke afdelingen verantwoordelijkheid voor de 

voorraden op afdelingen. 

M.b.t. tot de budgettering wordt opgemerkt dat de materiële- en personele budgetten decentraal bij 

afdelingshoofden zijn ondergebracht respectievelijk centraal worden beheerd (ziekenhuisbudget). 
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2.3. LOGISTIEKE KOSTEN. 

De logistieke kosten zijn de kosten die het ziekenhuis moet maken om de goederen in te kopen, op 

te slaan en te transporteren. 

De logistieke kosten zijn gedeeltelijk af te leiden uit de gebruikelijke financi~le rapportages zoals de 

jaarrekening en het grootboek. Dit is voor zover mogelijk gecompleteerd met steekproeven en 

schattingen. 

De logistieke kosten bestaan uit: 

- salariskosten; 

- voorraadkosten; 

- exploitatiekosten van logistieke afdelingen; 
- opleidingskosten; 

- automatiseringskosten; 

- kosten van gebouwen, ruimten en energie. 

Tabel2.1.: Lo&istieke kosten (bedragen x f 1.()()().-l 

Categorie Academische Grote 
Ziekenhuis: Ziekenhuizen Ziekenhuizen 

Salarissen: 2.778 1.279 

V OOITaadkosten centraal: 608 391 

V oorraadkosten afdelingen ca.: 640 590 

Exploitatie: 170 283 

Opleidingen: 36 3 

Automatisering: 120 79 

Gebouwen. ruimte en energie: pm pm 

Totaal: 4.352 2.625 

Toelichting tabel: 

Middelgrote KJeine 
Ziekenhuizen Ziekenhuizen 

1.012 768 

210 172 

240 180 

15 6 

- 4 

pm pm 

pm pm 

1.477 1.130 

- salarissen: van alle medewerkers die logistieke activiteiten uilvoeren m.b.t. de acht goederenstromen. incl. sociale 
lasten; 
voorraadkosten centraal: opgenomen zijn de kosten centrale -geregistreerde- voorraden incourante voorraden (10 %) en 
de rentekosten (1 0 %). waarbij de kanttekening wordt gemaakt dat rente anno 1990 feitelijk geen kostenpost is voor 
ziekenhuizen, omdat de uitgaven voor rente nacalculatorisch worden vastgesteld en integraal vergoed; 
voorraadkosten afdelingen (20 %) betreft een schatting van de totale afdelingsvootraden in het ziekenhuis; de schatting 
is gemaakt op basis van de gemeten voorraad (m weken) op afdelingen van magazijn artikelen. vervolgens zijn deze 
gegevens ge!xtrapoleerd voor alle ziekenhuisafdelingen voor magazijn artikelen. leveranciers artikelen en medicijnen; 
automatisering: is als pro memorie (pm) opgenomen omdat deze in de ziekenhuizen niet of nauwelijks kunnen worden 
toegerekend aan de logistieke systemen. Bij twee ziekenhUizen heeft men deze kunnen schatten; 
gebouwen. ruimte en energie: pm, kunnen niet worden toegerekend aan logistieke activiteiten; in de ziekenhuizen is deze 
kostenpost niet operationeel toegankelijk te maken. 
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De opbouw van de verschillende logistieke kosten blijkt uit de volgende grafiek: 

7.48% S,S1% 

14.81% 

28,67% 

11,97% 

12,19% 

19,30% 

Grafiek 2.1.: Qpbouw logistieke kosten 

2S 

• salaris leiding/staf 

0 salaris inkoop 

11 salaris magazijn 

11 salaris transport 

11 overige salarissen 

&;I voorraadkosten 

m overige kosten 



In de volgende tabel is een aantal relevante kengetallen weergeven: 

Tabel2.2.: Ken&etallen loeistieke kosten 

Categorie Academische Grote Middelgrote Kleine 
Ziekenhuis: Zidrenbu;ren Ziekenhuizen Ziekenhuizen Ziekenhuizen 

% logistieke kosten: 1,60 1,92 2,10 2,88 

Logistieke kosten per 
verpleegdag (J): 17,43 13,28 13,06 18,64 

Toegevoegde wamde(%): 9,00 8,61 10,20 10,93 

Inkoopwaarde in % van 
totaal ziekenhuis budget: 17,80 22,29 20,56 26,38 

Toelichting tabel: 
- het percentage logistieke kosten is de verhouding tussen de logistieke kosten en het totale ziekenhuis bu<!get; 
- de toegevoegde waarde is de verhouding tussen de logistieke kosten en de inkoopwaarde van de goederenstromen; de 

specifieke inkoopwaarden zijn in hoofdstuk lA.l weergegeven; 
- de inkoopwaarde in % van totale ziekenhuis budget is de verhouding tussen de inkoopwaarde en het totale ziekenhuis 

budget. 

Verschillen /overeenkomsten tussen de ziekenhuizen: 

• de salariskosten vormen 64 % van de logistieke kosten, de voorraadkosten 28,5 %; 

- de salariskosten zijn in de academische ziekenhuizen relatief het hoogst; 

- de logistieke kosten vormen een relatief beperkt deel van het totale ziekenhuis budget, 

n.l. ca. 2 tot 3 %, het percentage is hoger naarmate de ziekenhuizen kleiner zijn; 

- de toegevoegde waarde is 9 tot 11 %, hetgeen betekent dat voor elke f 100,- uitgegeven aan 

goederen, de logistieke kosten 9 à 11 gulden bedragen; 

- het belang van de inkoop functie voor het ziekenhuis komt tot uitdrukking in het 

% inkoopwaarde van het totale ziekenhuis budget. Deze varieert van ca. 18 % voor de 

academische ziekenhuizen tot ca. 26 % voor de kleine ziekenhuizen. De verklaring voor deze 

verschillen is het feit dat in academische ziekenhuizen andere kostenposten relatief een groter 

deel vormen (b.v. met betrekking tot de patiëntenzorg). 
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2.4. KENGETALLEN EN PRESTATIE-INDICATOREN LOGISTIEKE 
FUNCTIES. 

Kengetallen karakteriseren de situatie waarbinnen het operationele logistieke proces zich afspeelt, en 

geven de omvang aan van de logistieke activiteiten. 

Prestatie-indicatoren geven aan in hoeverre de logistieke doelstelling gerealiseerd wordt 

(werkelijkheid versus norm). De waarde van de prestatie-indicator geeft aan hoe goed het logistiek 
systeem functioneert (thermometer functie), wat de oorz:aken van mindere resultaten kunnen zijn en 

wat ontwikkelingen en tendensen zijn. 

2.4.1. INKOOP. 

De inkoopfunctie van alle goederen m.u.v. medicijnen is bij de ziekenhuizen ondergebracht bij de 

Inkoopafdeling. 

Inkoopactiviteiten zijn: 

- ontvangst van interne bestellingen (van de afdelingen en het centraal magazijn); 

bestellingen verwerken tot definitieve orders; 

- offertevergelijking, prijsonderhandeling en leverancierskeuze; 

- plaatsen van orders bij leveranciers; 

- voorbereiden en afsluiten van afroepcontracten; 

- voorbereiden en afsluiten diverse soorten contracten (uitbesteding, onderhoud, lease etc.); 

- levertijdbewaking; 

- factuurcontrole aan de hand van ontvangstmelding, pakbon en order. 
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Tabel2.3.: Inkoopwaarden goederenstromen <x f l.Q()Q.-) 

Categorie AcademiEdle Grote Middelgrote Kleine 
Ziekenhuizen: Ziekenhuizen Ziekenhuizen Ziekenhuizen Ziekenhuizen 

Magazijn artikelen (*1): 10.500 6.368 4.030 3.929 
Levenmeiers artikelen (*2): 14.200 10.615 4.909 3.540 
Linnen: 2.850 1.962 1.373 649 
Medicijnen: 11.050 6.666 1.517 767 
Investeringsgoederen: 9.750 4.940 2.617 1.490 

Totaal: 48.350 30.551 14.446 10.375 

*1 magazijn artikelen: 
waarvan steriele artikelen: 2.500 1.180 950 588 

levensmiddelen: 2.300 569 980 411 
*2 leveranciers artikelen: 

waarvan dagverse artikelen: 2.000 1.205 1.075 690 

Tabel2.4.: Ken~etallen inkOQp 

Categorie Academische Grote Middelgrote Kleine 
Ziekenhuis: Ziekenhuizen Ziekenbuizen Ziekenhuizen Ziekenhuizen 

Formatieplaalsen: 9.S- 13.5 3-6,5 2,6-4 2-3 

Artikelnummers: 
- magazijn artikelen: 2350 1700-2500 1900 1200-2100 
- leveranciers artikelen: 20000 8500-22500 4500-9000 3000-13000 
- medicijnen: pm 1600 1500-2500 1500-2000 

Otdets: 13000 6000-10000 5000-9000 2100-5500 
Ordenegels: 33000 18000 - 32000 15000- 23000 3400-20000 

Leveranciers: 
- magazijn + leveranciers art: 950-2000 210-630 440-680 300-510 
• medicijnen: 90 1-150 30-50 1-120 

Regels per order: 2,5 3,2 2,9 'k.7 
Orderregels per f.p.: 2.857 5.633 5.800 3.717 
Leveranciers per f.p.: 128 110 179 141 
Inkoopwaarde per f.p. (f): 4.204.348,- 7.160.418.- 4.514.583.- 3.795.439,-
Inkoopwaarde/leverancier (f): 32.780,- 65.049.- 25.198,- 26.830,-

Toelichûng tabel: 
- Formatieplaatsen (f.p.) en order(regels) excl. Apotheek. 
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Relevante prestatie-indicatoren voor de inkoopfunctie zijn de interne doorlooptijd en de 

leverprestaties van de leveranciers zoals de levertijd, de levertijdafwijking en de 

leverbetrouwbaarheid: 

Tabel2.5.: Prestatie-indicatoren inkoop 

Categorie Academische Grote Middelgrote Kleine 
Ziekenhuis: Ziekenhuizen Ziekenhuizen Ziekenhuizen Ziekenhuizen 

Doorlooptijd: 9dgn 1dag 1-2,5 dgn 2-7 dgn 

Levertijd (gemiddeld): 
-magazijn artikelen: ll-16dgn 7- 15 dgn S -10dgn 8-14 dgn 
- leveranciers artikelen: · ll-18dgn s -18dgn 8-29dgn 9-13 dgn 

Levertijdafwijking (gemiddeld): 
-magazijn artikelen: -4dgn -2 tot 8 dgn -2dgn l.S dgn 
- leveranciers artikelen: -3 tot 11 dgn -2'tot u dgn 4tot20dgn 2dgn 

Level'betrouwbaarbeid 
leveranciers: 65-90% 48-95% 70-90% 80% 

Toelichting tabel: 
- de doorlooptijd van interne bestellingen is de tijd van ontvangst van de interne bestelling tot en met het versturen van de 

order; 
- levertijdafwiJ1cing: aantal dagen te vroeg of te laai geleverd; 
- leverbetrouwbaarheid leveranciers: percentage leveringen binnen de afgesproken levertijd. 

De variatie in de levertijden komt tot uitdrukking door naast de gemiddelde levertijd de spreiding 

ervan te berekenen: 

16,0 

14,0 

12,0 

10,0 

dagen 8,0 

6,0 

4,0 

2,0 
0,0 

academisch groot middelgroot klein 

I D gemiddeldeleverlijd • spreidinglevertijd 

Grafiek 2.2.: Levertijden leveranciers {magazijn) artikelen 
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Opvallend is ook het gemiddelde en spreiding van de levertijdafwijking: 

16,0 

12,0 

8,0 
dagen 4,0 

0,0 

-4,0 -2,4 
-8,0 

-4,1 

0 gemiddelde levertijdafwijking • spreiding levertijdafwijking 

Grafiek 2.3.: Levertijdafwijking leveranciers <mawijn) artikelen 

Toelichting grafiek: 
- de levertijdafwijking van twee kleine ziekenhuizen kan niet gemeten worden omdat geen levertijd wordt afgegeven. 

Verschillen I overeenkomsten tussen de goederenstromen I de ziekenhuizen: 

- de gemiddelde levertijd van magazijn artikelen is kort voor de middelgrote ziekenhuizen; 

- de spreiding in de levertijden is over het algemeen groot en is vrijwel gelijk aan de levertijd; 

- de verschillen in leverprestaties zijn groot terwijl de artikelpakketten (en leveranciers) van de 

ziekenhuizen niet wezenlijk van elkaar verschillen; kennelijk wordt de inkooppolicy m.b.t 

leveranciers per ziekenhuis anders ingevuld; 

- in alle ziekenhuizen (m.u.v. de kleine) wordt te vroeg geleverd, terwijl de spreiding van de 

levertijdafwijking groot is, zeker voor de academische ziekenhuizen; voor de klant (de besteller) 

betekent dit onbetrouwbare levertijden; 

- in het kleine ziekenhuis dat wellevertijd afspraken maakt, wordt een "standaard" levertijd van 

7 dagen afgegeven; 

- de leverprestaties van de leveranciers worden niet gemeten. 

2.4.2. GOEDERENONTVANGST. 

In de meeste ziekenhuizen worden alle goederen met uitzondering van medicijnen afgeleverd bij de 

centrale goederenontvangst Organisatorisch is deze onderdeel van het Centraal Magazijn. 

Activiteiten zijn: 

- ontvangst van goederen; 
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- controle aantal colli aan de hand van pakbon en order; 

- uitsplitsen goederen: magazijn artikelen resp. leveranciers artikelen (naar afdeling). 

Tabel2.6.: Ken~etallen en prestatie-indicatoren ~oederenontvan~st 

Categorie Acadmlische Grole Middelgrote Kleine 
Ziekenhuis: Ziekenhuizen Ziekenhuizen Ziekenhuizen Ziekenhuizen 

Fonnatieplaatsen: 2-2,5 1 1 0,5 

Ontvangsten: 3000 3000 - 7000 5000 - 9000 900-6000 
Ontvangstregels: 30000 - 33000 17000 - 33000 15000 - 23000 4000 - 21000 

Doorlooptijd: ca 1-2dgn ca 1dag ca 1 dag ca 1 dag 

Regels per ontvangst: 10,4 4,7 2,8 3,3 
Ontvangstregels per f.p.: 13.889 24.394 18.560 26.119 

Toelichting tabel: 
- de doorlooptijd is de tijd van ontvangst leverancier tot melding gereed voor opslag in magazijn resp. gereed voor 

distributie. 

Verschillen I overeenkomsten tussen de werenstromen I de ziekenhuizen: 

- de verhouding tussen het aantal regels per order (tabel2.4.) en het aantal regels per ontvangst 

voor academische ziekenhuizen leidt tot de conclusie dat leveranciers de orders verzamelen 

alvorens te leveren. 

2.4.3. OPSLAG EN VOORRAADBEHEER. 

Activiteiten zijn: 

- opslaan magazijn artikelen in magazijnstellingen; 

- besteladviezen genereren, beoordelen en naar Inkoop sturen; 

- beheer voorraadparameters zoals bestelniveau, bestelhoeveelheid en levertijd; 

- beheer assortiment magazijn artikelen: katalogus uitgeven, incourante voorraad opruimen, 

standaardisatie, etc.; 

- afroepen artikelen bij de leveranciers waarvoor een afroepcontract bestaat; 

- uitvoeren voorraadtellingen. 
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Tabel2.7.: Kengetallen opslag en vootTaadbeheer 

Categorie Academische Grote Midde]grote Kleine 
Ziekenhuis: Ziekenbuizen Ziekenbuizen Ziekenbuizen Ziekenhuizen 

Fonnatieplaatsen: 2,5 1,5- 2.S 1-2.5 0.3 

Opslagruimte (m2): 
- magazijn artikelen: 1100- 1800 1000 400-700 85-340 
- steriele (mag) art: 530 120 60-100 40-65 
-levensmiddelen: 175 30 40 30-60 
- medicijnen: pm 60-900 lSO 80-140 

Besteladviezen: 8600 2500-5800 6000 8300 

Bestellingen per artikel: 3.7 1,9 3,1 5,3 

Aantal artikelnrs. per m2: 
- magazijn artikelen: 1,6 2,1 3,6 6,4 

Toelichting tabel: 
- formatieplaatsen en besteladviezen excl. Apotheek; 
- opslagruimte: aantal m2 grondoppervlakte; 
- bestellingen per artikel is aantal besteladviezen gedeeld door aantal llltikelnwnmers. 

Tabel2.8.: Prestatie-indicatoren opslag en voorraadbeheer 

Categorie Academische Grote Middelgrote Kleine 
Ziekenhuis: Ziekenhuizen Ziekenhuizen Ziekenhuizen Ziekenhuizen 

VOOJ'I3ad centraal (J): 3.040.000,- 1.955.000,- 1.050.000,- 860.000.-
VOOiraad (wdren): 9.S wkn 9-12.5 wkn 9-13 wkn 11,5- 17 .S wkn 

VOOJ'I3ad incourant (J): 90.000,- 30.000,-/105.000,- 40.000.- I 80.000.- 30.000,-
VOOJ'I3ad incourant(%): 9% 5-12% 10% 7-9% 

Servicegmad: 95-98% 90% 96-99% niet geregistreerd 

Betrouwbaarheid vOOJ'I3ad 
gegevens(% van vrd): 45% nietgeteld 60-70% 65% 

Toelichting tabel: 
• voorraad centraal (f): voorraad waarde gemiddeld of per bala:nsdanun van alle centrale -geregistreerde- voorraden; 
- voorraad weken: voorraad I I inkoopwaarde • 52 weten. van het Centraal Magazijn; 
- voorraad incourant % of I artikelen 1 jaar niet meer verstrekt. Opmerking: bij de berekening van voorraden incourant 

zijn die voorraden voor reserve-onderdelen uiteraard niet meegerekend; 
- servicegraad: % direct uitgeleverde bestellingen; 
• betrouwbaarheid voorraadgegevens: % van voorraad waarbij administratieve voorraad overeenstemt met fysieke 

voorraad. 
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In de volgende grafieken zijn weergegeven de gemiddelde voorraadhoogte in weken per categorie 

ziekenhuis, alsmede de gemiddelde voorraadhoogte in weken per goederenstroom: 
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Grafiek 2.4.: Aantal weken voorraad per cate&orie zieleenhuis 
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Grafiek 2.5.: Aantal welren voorraad per ~erenstroom 

verschillen I OvereenkOmsten tussen de merenstromen I de ziekenhuizen: 

- de voorraad in de kleine ziekenhuizen is relatief het hoogst, hetgeen verklaard kan worden 

doordat de besteleenheid en de verpakkingseenheid resulteert in hoge voorraden; 

- de voorraadhoogte, zowel de financiële waarde ervan als uitgedrukt in het aantal weken 

verbruik, lijkt hoog; 
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- de voorraadhoogte van de levensmiddelen is gering in vergelijking met zowel de magazijn 

artikelen als de medicijnen; 

- een veiligheidsvoorraad wordt nauwelijks expliciet als instrument gebruikt (als 

voorraadparameter). In de regel wordt de voorraad 'hoog' gehouden (veilig); 

- de servicegraad (het aantal direct uitgeleverde aanvragen) wordt slechts in enkele (middelgrote en 

academische) ziekenhuizen gemeten; de prestaties zijn redelijk; 

- de betrouwbaarheid van de voorraadgegevens is laag, met name bij de academische 

ziekenhuizen. 

2.4.4. ÛRDERVERZAMELEN. 

Activiteiten orderverzamelen ('orderpicken') houden in: 

- muteren van de voorraadadministratie; 

- verzamelen van artikelen aan de hand van geleidebonnen (interne bestellingen); 

- controle en gereedmaken voor disttibutie (adresseren). 

Het orderverzamelen wordt op 2 manieren uitgevoerd: 

- a.d.h.v. een verzamellijst vergaren van de artikelen, vervolgens per klant uitsplitsen; 

- artikelen vergaren per klant 

De werkwijze is afhankelijk van kenmerken van de aanvragen zoals het gemiddeld aantal 

aanvraagregels per bon resp. de indeling van het magazijn. 

Tabel2.9.: Prestatie-indicatoren orderverzamelen 

Categorie Academische Grole Middelgrote Kleine 
Ziekenhuis: Ziekenhuizen Ziekenhuizen Ziekenhuizen Ziekenhuizen 

Formatieplaatsen: 5-6 1.5 - 2.5 1-2 0.8-2 

Beslellingen: 12000 pm 2700-9000 3000-5000 
Bestelregels: 170000 - 390000 75000 - 94000 42000 - 90000 35000 - 85000 

Doorlooptijd: 1-2dgn ca 1,5dag ca 1 dag ca 1 dag 

Regels per bestelling: 23.3 p.m. 8,9 14,8 
Bestelregels per f.p.: 50.789 39.925 35.671 49.623 

Toelichting tabel: 
- formatieplaatsen en bestelregels excl. Apotheek; 
- de doorlooplijd is de tijd van ontvangst aanvraagbon. or~erzamelen tot gereed staan voor distributie. 
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Verschillen I overeenkomsten tussen de (Wederenstromen I de ziekenhuizen: 

- het grotere aantal regels per bestelling bij academische en kleine ziekenhuizen wordt verklaard 

doordat met een automatisch bevoorradingssysteem wordt gewerkt. 

2.4.5. DISTRIBUTIE. 

De activiteiten omvatten: 

- transport en aflevering van artikelen op de afdeling; 

- bevoorraden van afdelingen (automatische bevoorrading); 

- verzamelen en transport van retourgoederen van de afdelingen. 

Tabel2.10.: Kem~etallen en prestatie-indicatoren distributie 

Categorie 
Ziekenhuis: 

Fonnatieplaatsen: 

Academische 
Ziekenhuizen 

4-4,5 

230-300 

Distributie methode Cenlraal Magazijn: 
-~~opmm~ 1x 
-automatisch bevoormden: 1x 

Afleveradressen per f.p.: 62 

Toelichting tabel: 
- formatieplaatsen excl. Apotheek. 

2.4.6. OPSLAG AFDELING. 

Grole 
Ziekenhuizen 

2-4 

40-150 

2x 
1x 

28 

Opslag op de afdelingen omvat de volgende activiteiten: 

Midde)grote Kleine 
Ziekenhuizen Ziekenhuizen 

1-2 0,7-2 

40-100 45-70 

3x 2x 
1x 

46 56 

- geleverde artikelen controleren (aantal en kwaliteit) en opslaan in de bergruimte I kast; 

- voorraad bewaken en bestellingen plaatsen bij het centraal magazijn, inkoop of sterilisatie 

afdeling; 

- spoedbestellingen ophalen bij magazijnbalie; 

- retourgoederen klaarzetten voor transport. 
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Tabel2.11.: Kengetallen en mestalie-indicatoren qpslag afdeling 

Categorie Academische Grote Middelgrote Kleine 
Ziekenhuis: Ziekenhuizen Ziekenhuizen Ziekenhuizen Ziekenhuizen 

Artikelnummers: 
- magazijn artikelen: 190-300 250 100-300 180-120 
- leveranciers artikelen: p.m. p.m. p.m. p.m. 
- steriele artikelen: 70 90-150 75- 100 90 
- medicijnen: 250 30-180 100-275 60-80 

Voorraad afdelingen (J): 3.200.000,- 2.950.000,- 1.200.000,- 900.000,-
Voorraad magaz. art (weken): 3,5 - 6 wkn 6-7,5 wkn 2-12 wkn 4-8 wkn 
Voorraad lever. art (weken) p.m. p.m. p.m. p.m. 
V oorraad incourant: nietbekend nietbekend 20% nietbekend 

Doorlooptijd: 
-magazijn artikelen: 2-6dgn 1-2,5 dgn 1 dgn 1 dgn 
- leveranciers artikelen: 29dgn 7-20dgn 14-17 dgn 13 

V oorraad/aflevezadres (J): 12.000,- 35.000,- 16.000~- 15.000,-

Toelichting tabel: 
- voorraad f: is een schatting en extrapolatie. Betreft totale voorraad op afdelingen in het ziekenhuis van magazijn-, 

leveranciers- en steriele artikelen en medicijnen; 
- voorraad weken en incourant is een meting op enkele afdelingen van magazijn artikelen; 
- doorlooptijd is tijd van bestelmoment tot afleveren; 
- voorraad/afleveradres is geschatte totale voorraad op afdelingen gedeeld door aantal afleveradressen. 

Verschillen I qyereenk:omsten tussen de goederenstromen I de ziekenhuizen: 

- voor de totale voorraad op afdelingen is een schatting gemaakt met als uitgangspunt de gemeten 

voorraad op enkele verpleegafdelingen; omdarde voorraad op de operatiekamers en intensive 

care hoger is, zal de werkelijke voorraad nog hoger zijn (laatstgenoemde afdelingen vormen een 

"gesloten" gebied en onttrekken zich aan het zicht); 

- de servicegraad op afdelingen wordt niet gemeten; in gesprekken met verpleegkundigen wordt 

gesteld dat er weinig klachten zijn en misgrijpen van artikelen niet frequent voorkomt; 

- de incourante voorraden op afdelingen zijn niet meetbaar, de indruk is dat een aanzienlijk deel 

van de voorraad incourant is; 

- de totale doorlooptijd voor leveranciers artikelen is lang, met name bij de academische 

ziekenhuizen; 

- de voorraad per afleveradres is hoog in grote ziekenhuizen. 
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2.5. KENGETALLEN EN PRESTATIE-INDICATOREN 

GOEDERENSTROMEN. 

2. 5 .1. LINNEN. 

Tabel2.12.: Ken&etallen en prestatie-indicatoren linnen 

Caregoeie Acadtmiscbe Grote Middelgrote 
Ziekenhuis: Ziekenhuizen Ziekenhuizen Ziekenhuizen 

Formatieplaatsen: 5 1-4 1 

Beheer linnen: 
-eigendom 1x 1x 
-huur 1x 3x 
-lease 1x 1x 

Kosten wassen/huur (!)(*1): 3.100.000,- 2.422.000.- 1.550.000,-

Hoeveelheid (ki.lo) (*1): 1.100.000 kg 750.000kg 560.000kg 

Kosten per kilo (*1): /2,82 f 3,23 /2,78 

Levennet.hode: 
-topping up 1x 1x 2x 
- 4x vaste bvb, 1x correctie 1x 
- vaste hoeveelheid leveren 1x 
- ruilen vuil/ schoon 1x 
- bestellen standaard 
- B/Q methode 

Toelichting tabel: 
*1: aantal kilo's is sleehts bekend in vier ziekenhuizen. 

V erschili en I overeenkomsten tussen de ziekenhuizen: 

Kleine 
Ziekenhuizen 

1 

1x 
3x 

pm 

pm 

pm 

1x 

lx 
lx 

- het aantal formatieplaatsen voor de logistieke activiteiten m.b.t. linnen varleen van één tot vijf in 

de academische ziekenhuizen; 

- de ziekenhuizen worden op diverse methodes beleverd·door de externe wasserijen. 
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2. 5. 2. INVESTERINGSGOEDEREN. 

Tabel2.13.: Ken&etallen en prestatie-indicatoren investeringsgoederen 

Categorie Academische Grote Middelgrote Kleine 
Ziekenhuis: Ziekenhuizen Ziekenhuizen Ziekenhuizen Ziekenhuizen 

Investeringen per jaar (f): 9.750.000.- 4.940.000.- 2.617.000.- 1.490.000.-

Grensbedmg (f): 2.000.- 2.000.- 1500.- 1000.-

Commissie: dienst mat zaken mat voorz. hoofd inkoop. econoom.medici. 
directie. medici gebruiker. directie adviseurs. hoofd verpleegk. paramed.. 

hoofd inkoop medici econ. adm. dienst inkoop. diensthfd 

Besluitvorming: directie/commissie directie/commissie directie/commissie directie 

Advies: tdlid td. inkoop td/i.d. commissie 

Aanschaf: inkoop directie/inkoop inkoop inkoop 

% tijdsbesteding inkoop: ca 7.5% ca. 10% pm ca. 10% 

Aantal leveranciers: pm 40-100 40 40 

Aantal aanschaffingen per jaar: pm 75-140 pm 40- 150 

Gemiddeld aanschafbedrag (f): pm 45.700.- pm 15.700.-

Omzet per leverancier: pm 73.700.- 65.400.- 39.700.-

Investering per bed (f): 12.165.- 7.455.- 6.168.- 6.602.-

V erschili en I overeenlromsten tussen de ziekenhuizen: 

- in alle ziekenhuizen heeft een commissie invloed op het inkoopproces van investeringsgoederen; 

- een groot aantal beroepsgroepen, waaronder inkopers, is in de commissie vertegenwoordigd; 

- het besluit tot aanschaf wordt in de meeste zie]çenhuizen genomen door de directie; 

- de aanschaf van investeringsgoederen wordt door de inkoopafdeling gedaan; 

- door de inkoopafdeling wordt 7,5 tot 10% van de tijd besteed aan de aanschafvan 

investeringsgoederen; 

- de kengetallen gemiddeld aanschafbedrag, omzet per leverancier en investering per bed zijn 

relatief het hoogst voor de grote en academische ziekenhuizen. 
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2. 6. INFORMATIESYSTEMEN. 

Voor het beheersen van de goederenstroom zijn informatiesystemen noodzakelijk. 

Bij de onderzochte ziekenhuizen worden enkele verschillende systemen gebruikt 

Een aantal ziekenhuizen gebruikt het pakket van dezelfde leverancier. 
De pakketten zijn over het algemeen al geruime tijd in gebruik. 

In alle onderzochte ziekenhuizen worden voor het inkopen en voorraadbeheer van medicijnen resp. 

het inkopen en voorraadbeheer van magazijn artikelen verschillende systemen gebruikt 

Ten aanzien van de logistieke functies die door de systemen zouden kunnen worden ondersteund, 

kan het volgende worden opgemerkt: 

1. Aanvra~:en per terminal: 

Het aanvragen per tennina1 op afdelingen is een wens die in veel ziekenhuizen wordt gehoord, 

echter deze functie is in geen enkel ziekenhuis operationeel. 

2. Inkopen van meren: 

De inkoopfunctie van goederen in ziekenhuizen bestaat uit o.a. de activiteiten orders maken, 

levertijdbewaking en ontvangstmeldingen. 

De inkoopfunctie wordt in de onderzochte ziekenhuizen in geringe mate ondersteund. In enkele 
ziekenhuizen is de inkoopfunctie wel aanwezig in het systeem, doch wordt slechts op beperkte 
schaal gebruikt. 

Het onderscheid tussen magazijn en leveranciers artikelen speelt hierbij een rol. De meeste 

automatiseringspakketten zijn primair ontwatpen als voorraadbeheersysteem De magazijnfunctie 

wordt dan ook redelijk ondersteund. 

De systemen geven nauwelijks ondersteuning aan de inkoop en verdere logistieke afhandeling van 

leveranciersartikelen. 

Het elektronisch bestellen van artikelen bij leveranciers d.m.v. Electronic Data Interchange {EDI) is 

niet mogelijk met de pakketten. Bij enkele software-leveranciers is het gebruik van EDI voor de 

ziekenhuizen in het ontwikkelings- en proefstadium. 

39 



3. Voorraadbeheer; 

De magazijnfuncties goederenontvangst, verstrekking en voorraadbeheer worden ondersteund door 

de pakketten. 

Beperking in enkele pakketten is aanwezig doordat er weinig flexibiliteit is m.b.t. de keuze welke 

goederen in welk magazijn kunnen worden opgeslagen. 

Het automatisch bevoorraden van magazijn artikelen door een voorraadaanvulsysteem wordt 

redelijk ondersteund door enkele pakketten. Daarbij is tevens de mogelijkheid aanwezig om op de 

afdeling de levering te registreren m.b.v. barcode-scanning. Deze techniek wordt in enkele 
ziekenhuizen gebruikt. 

Management infonnatie wordt niet door de pakketten ondersteund of in enkele gevallen slechts in 
beperkte mate. 
De meeste pakketten zijn voornamelijk registratief van aard. Per artikel zijn veel gegevens 

beschikbaar. 

Het structureel verzamelen en rapporteren van produktie-gegevens, kengetallen en prestatie

indicatoren door het systeem en aan de hand van signalen bijsturen is niet mogelijk. 
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3. CONCLUSIES. 

3.1. INTEGRALE GOEDERENSTROOMBEHEERSING EN ORGANISATIE. 

Integrale goederenstroombeheersing betekent een optimale afstemming van de inkoop-, opslag, en 

distributieactiviteiten, zodanig dat de logistieke prestaties over het traject tot en met de afdelingen 

voldoende zijn tegen aanvaardbare kosten. Het is belangrijk om suboptimalisatie op de afdelingen 

zoveel mogelijk te voorkomen. 

Om integrale goederenstroombeheersing te realiseren dienen logistieke doelstellingen te worden 

afgesproken terwiJl bij voorkeur een logistiek manager vetantwoordelijk is voor het totale logistieke 

traject. 

In de meeste ziekenhuizen is integrale goederenstroombeheersing nog niet gerealiseerd 

In de ziekenhuizen wordt in beperkte mate gebruik gemaakt van het beschikbare logistieke 
instrumentarium. 

In een (academisch) ziekenhuis is een start gemaakt met het werken met prestatie-indicatoren, het 

gebruik maken van ABC - analyses, het gebruiken van logistieke criteria bij de keuze waar een 

artikel op voorraad te leggen, en het afspreken van doelstellingen t.a.v. voorraadhoogte en 

doorlooptijden. 

De goederenstromen worden in beperkte mate gepland. Een voorbeeld is de planning van de 

leveringen van dagverse artikelen en levensmiddelen op basis van de geplande menucyclus. 

Een gestructureerde planning en aansturing van goederenstromen op basis van de patiëntenstroom 

vindt nog nauwelijks plaats. 

Memo 3.1.: Planning: 
In een ziekenhuis is een project uitgevoerd waarbij aan het hoÓfd Operatiekamers werd gevraagd op een formulier wekelijks 
voor de open hart operaties het volgende in te vullen: 
- de gerealiseerde operaties van de afgelopen week (geplande en spoed operaties); 
- de geplande operaties voor de komende week; 
- de bestellingen van hart long pakken voor de geplande operaties van de komende week; 
- de begin- en eindvoorraad. 
Een hart long pak is een artikel met een inkoopprijs van ca. J 1.500,- per smk en wordt geleverd door het Centraal 
Magazijn. 
De formulieren zijn gedurende 8 weken ingevuld. 
Uit het project is gebleken dat de planning van open hart operaties redelijk betrouwbaar is. 
Op basis van de gegevens zijn berekeningen gemaakt van de benodigde veiligheidsvoorraad, de bestelniveaus en 
bestelhoeveelheden. Geconcludeerd werd dat het mogeliJK is de goederenstroom van hart long pakken te plannen aan de hand 
van de planning van de opezaties. 
De resultaten zijn een voorraadverlaging van ca. J 96.000,-. Het bestel- en levertraject werd aanzienlijk verkort door 
bestellingen telefonisch door te geven en door ~ afstJraken met de leverancier te maken 
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M.b.t. de logistieke organisatie zijn de volgende knelpunten geconstateerd: 

• in de ziekenhuisorganisaties zijn de logistieke verantwoordelijkheden met betrekking tot 

goederen niet altijd duidelijk toegewezen en omschreven; de verantwoordelijkheid voor het totale 
goederenstroomtraject is niet aan één functionaris toegewezen; 

• in de ziekenhuizen wordt niemand aangesproken op de hoogte van de voorraden; 

• er is geen expliciet goederenstroombeleid; 

- in de meeste ziekenhuizen ontbreekt een duidelijke logistieke organisatie: de afdelingen waar de 

logistieke activiteiten plaatsvinden zoals de inkoop-, magazijn-, transport-, sterilisatie en de 

linnenafdeling zijn vaak organisatorisch verspreid zodat coördinatie-problemen ontstaan; 

- er zijn veel afstemmingsproblemen tussen inkoop en magazijn die niet adequaat in de organisatie 

worden opgelost; 

- het kennis- en ervaringsniveau in ziekenhuizen met betrekking tot de mogelijkheden en het 
gebruik van logistieke beheersmethoden en -technieken is beperkt; veel (beheers)activiteiten 

worden uitgevoerd op basis van ervaring en tintuïtiet; er worden nauwelijks kosten I baten 

analyses gemaakt; 

- er wordt weinig aandacht besteed aan opleidingen; dit blijkt uit het geringe bedrag dat per 

ziekenhuis wordt uitgegeven aan opleidingen (zie tabel2.1.). 

DE GOEDERENSTROMEN WORDEN IN DE ONDERZOCHTE ZIEKENHUIZEN IN BEPERKTE MATE 

INTEGRAAL BEHEERST. 

EEN BEWUST GEORDENDE VERDELING V ANVERANlWOORDELUKHEDENEN BEVOEGDHEDEN 

VOOR DE LOGISTIEKE ACTIVITEITEN ONTBREEKT IN DE MEESTE ZIEKENHUIZEN. 

HET KENNIS- EN ERV ARINGSNIVEAU T.A.V. ME1liODEN EN TECHNIEKEN OP HET TERREIN 

VAN DE LOGISTIEK IS BEPERKT. 
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3.2. LOGISTIEKE KOSTEN. 

De opbouw en omvang van de logistieke kosten zijn weergegeven in hoofdstuk 2.3. 

Kernpunten hieruit zijn: 

- de kosten van salarissen van logistieke medewerkers vormen de grootste kostenpost; 

- de voorraadkosten vormen een aanzienlijk deel van de logistieke kosten; feitelijk is in het 

financieringsstelsel van de Nederlandse gezondheidszorg in voorraden vastgelegd kapitaal geen 

kostenpost voor de ziekenhuizen; maatschappelijk èn logistiek gezien is dit een onwenselijke 

situatie; 

- uit tabel2.1. blijkt dat de exploitatiekosten minimaal zijn; 

- er worden nauwelijks kosten voor opleidingen gemaakt; 

- automatiseringskasten vormen -indien meetbaar- een redelijk deel van de kosten; 

- het percentage logistieke kosten van het totale ziekenhuisbudget is 2 tot 3 %; 

- de toegevoegde waarde aan de inkoopwaarde van de goederen is 9 tot 11 %; 

- het belang van de inkoopfunctie blijkt uit het percentage van de inkoopwaarde van het totaal 

ziekenhuis budgeL Deze is 18 tot 22%. 

Geconcludeerd kan worden dat de logistieke kosten een relatief beperkt deel vormen van de totale 

ziekenhuiskosten. Van Nus en Brouwer komen in eerder onderzoek (1988} tot de conclusie dat de 

kosten van het "Matériel Management" ca. 40 % van het instellingsbudget bedragen. Daarbij 

rekenden zij eveneens tot de logistieke kosten de inkoopwaarde van de goederenstromen alsmede de 

kosten van de indirecte logistieke activiteiten van verpleging, röntgen, laboratorium etc. (model uit 

Amerikaans onderzoek}. 

De absolute getallen (van de elf ziekenhuizen tezamen} geven aan dat het aanzienlijke bedragen zijn: 

L>gistieke kosten: 
- salariskosten: 
- voorraadkosten centraal: 
- voorraadkosten afdelingen: 
- overige logistieke kosten: 
Totaallogistieke kosten: 

Inkoopwaarde goederenstromen: 

Voorraden: 
- voorraad centraal: 
- voorraad afdelingen (schatting}: 
Totaal voorraden ca.: 

f 14.700.000,
f 3.500.000,
f 4.300.000,
f 1.800.QQQ.
f 24.300.000,-

f 255.000.000,-

f 17.500.000,
f 21.500.000.
f 39.000.000,-
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VOOR DE ACHT ONDERZOCHTE GOEDERENSTROMEN VORMEN DE LOGISTIEKE KOSTEN EEN 

RELATIEF BEPERKT DEELVAN DE TOTALE ZIEKENHUISKOSTEN, NL. 2 TOT 3 %. 

VOOR DE ELF ZIEKENHUIZEN TEZAMEN BEDRAGEN DE LOGISTIEKE KOSTEN IN TOTAAL CA. 

24 Mll.JOEN GULDEN, DEINKOOPWAARDE VAN DE GOEDERENSTROMEN CA. 255 MilJOEN 

GULDEN EN DE VOORRADEN CA. 39 Mll.JOEN GULDEN. 

3.3. VERGELUKING GOEDERENSTROMEN. 

De meeste aandacht van de logistieke afdelingen is gericht op het beheersen en het afhandelen van 
de ma&azijn artikelen. In drie ziekenhuizen worden de magazijn artikelen dm.v. een automatisch 

bevoorradingssysteem aan de verpleegafdelingen geleverd. In de overige ziekenhuizen worden de 
magazijn artikelen aangevraagd m.b.v. een bon, bestellijst of assortimentslijst 

In de regel heeft men weinig grip op de goederenstroom leveranciers artikelen. 
In een aantal (met name kleine, middelgrote) ziekenhuizen worden de leveranciers artikelen niet 

geregistreerd zodat het inzicht ontbreekt 
De totale omvang van deze stroom is minstens zo groot als die van de magazijn artikelen. 

Daarnaast bestaat geen inzicht in de afdelingsvoorraden van de leveranciers artikelen. Vermoedelijk 

zullen deze redelijk hoog zijn, omdat de bestelfrequentie naar leveranciers lager is dan voor 

magazijn artikelen en levertijden langer zijn. 

Het onderscheid tussen magazijn en leveranciers artikelen blijkt vaak historisch gegroeid te zijn. 

De levensmiddelen en daKVerse artikelen worden in redelijke mate beheerst, hoewel men geen 
prestaties meet. De voorraden van deze stroom zijn minimaal. 

Dat beheersing mogelijk is komt vooral doordat aan een aantal belangrijke voorwaarden wordt 

voldaan zoals: 

- een beperkt aantal leveranciers; 

- korte en betrouwbare levertijden leveranciers; 

- hoge voorspelbaarheid van de goederenstroom doordat weken tevoren de menu's bekend zijn; 

- een beperkt aantal afnemers in het ziekenhuis. 

Het logistieke traject inkoop, opslag en distributie van medicijnen wordt vaak volledig door de 
Apotheek verzorgd Deze situatie blijkt historisch gegroeid te zijn. 

Door de aard van de artikelen worden hoge eisen gesteld aan de beschikbaarheid, 

productidentificatie, protocollering, bewaartermijnen e.d. Het resultaat is dat de kwalitatieve 

afhandeling van deze goederenstroom goed geregeld is. 
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De opslag van medicijnen op afdelingen is overzichtelijk (qua volume vaak makkelijk stapelbaar !), 

en de voorraden worden óf aangevuld door Apothekers assistentes, óf op doktersrecept 

aangevraagd bij de Apotheek. 

Hoewel de leveranciers snel en betrouwbaar levei_en (meestal binnen drie uur), zijn de logistieke 

prestaties gering. Knelpunten in het medicijnentraject zijn: 

- de voorraden in het magazijn van de Apotheek zijn hoog; 

- hoewel exacte cijfers ontbreken, lijken de voorraden in de totale logistieke keten van fabriek 

->groothandel->Apotheekmagazijn->afdelingsvoorraad hoog; 

- het ontbreken van specifieke commerciële- en logistieke deskundigheid bij het verwerven van 

medicijnen en het onderhandelen met leveranciers; 

- in enkele ziekenhuizen ontbreekt een voorraadadministratie in het Apotheekmagazijn. 

In vrijwel alle ziekenhuizen geeft de fysieke handling van steriele artikelen problemen. 

De richtlijnen voor de opslag en distributie van de steriele artikelen (medische hulpmiddelen) 

bepalen randvoorwaarden en condities zoals het scheiden van opslag en transport met de niet

steriele artikelen, eisen ta.v. expiratiedata, verbreken van transport-, distributie- en 

directomsluitende verpakking. 

De volgende knelpunten zijn geconstateerd: 

- de steriele artikelen zijn opgeslagen in dezelfde. ruimte als de niet-steriele artikelen; 

- opslingereffecten door opslag zowel in een Centtaal Magazijn als in een steriel magazijn als op 

de afdelingen; 

- afstemmingsproblemen tussen de Sterilisatie Mdeling en het Centtaal Magazijn m.b.t. 

distributie, bevoorrading en administratie; 

- niet optimale benutting van capaciteiten van magazijn- en transportpersoneel doordat de 

goederenstromen gescheiden worden. 

In de ziekenhuizen wordt relatief weinig aandacht besteed aan de beheersing van de goederenstroom 

linnen. Door de hoge omloopsnelheid en het grote volume wordt in alle ziekenhuizen een dagelijks 

bevoorradingssysteem gehanteerd In enkele ziekenhuizen is een voorraadfunctie in de linnenkamer 

gerealiseerd (daghoeveelheid) als veiligheidsvoorraad. 

Er zijn weinig knelpunten geconstateerd. De verklaring is de hoge graad van uitbesteden en het 

routinematig karakter van de goederenstroom. 

De aandacht die inkopers besteden aan de goederenstroom investeringsgoederen, is redelijk. 

Daarnaast voelen de gebruikers zich zeer betrokken bij het verwervingsproces. 

De goederenstroom investeringsgoederen onderscheidt zich van de andere stromen doordat: 

- het duurzame kapitaalgoederen betreft; 

- er een duidelijke productspecificatie plaatsvindt; 

- er een budget voor wordt toegewezen; 
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• er lange levertijden zijn; 

• de aanschaf diverse onderhoudsconsequenties heeft (onderhoudscontracten, onderdelen en 

verbmiksmaterialen). 

De rol van inkoop in het totale traject van aanschaf van investeringsgoederen beperkt zich in de 

meeste ziekenhuizen tot die van 'bestelbureau'. In de laatste fase, als de investeringsgoederen 

moeten worden gekocht en er een contract moet worden afgesloten, wordt inkoop ingeschakeld 

Oorzaken hiervoor zijn o.a. de invloed van specialisten in ziekenhuizen, het bestaan van informele 

contacten tussen leveranciers (vertegenwoordigers) en specialisten, het opleidings· en 

ervaringsniveau van inkopers en de grote tijdsbes~eding met betrekking tot de afhandeling van de 

routinestroom. 

Memo 3.2.: Investeringsgoederen: 
Een afdeling heeft een universele zuiger met klokpomp nodig. prijs ruim f 4.000,-. Dus zal de aanvraag voor het apparaat 
een goedkeuringsprocedure moeten doorlopen. 
De afdeling maakt echter met de leverancier de afspraak. dat het apparaat in onderdelen besteld zal worden via inkoop en dat 
in drie termijnen betaald zal worden. Het apparaat zal na de eerste termijn geleverd worden. 
Allereerst dient de afdeling bij inkoop een aanvraag in voor de ketel plus toebehoren. Twee maanden later komt een 
aanvraag voor de zuigunit. 
Aan de laatste aanvraag komt de afdeling niet toe. omdat inkoop, als gevolg van een factuurprobleem. contact opneemt met 
de leverancier. En na de nodiae teaenstriidiae berichten besluit inkooo-de zaak tot op de bodem uit te zoeken. 

In enkele ziekenhuizen wordt de aanschafvan investeringsgoederen (van grote waarde) uitgevoerd 

door een lid van de directie. 

De afdeling Inkoop heeft de behoefte meer betrokken te worden bij de beginfase van het traject 

(budgetbeoordeling, vaststelling specificaties, marktverkenning) zodat men een duidelijke 

meerwaarde kan leveren. 

DE ONDERZOCHTE GOEDERENSTROMEN VERSCHnLEN STERK VANELKAAR M.B.T. 

BEVOORRADINGSMETIIODE ENWDZB VAN BEHEERSING. 

MEN HEEFf WEINIG GRIP OP DE STROOMVAN LEVERANCIERS ARTIKELEN. 

3. 4. VERGELIJKING TUSSEN ZIEKENHUIZEN. 

In de grote en academische ziekenhuizen worden, doordat de organisatie enerzijds grootschalig is 

(veel verpleegafdelingen, bureaucratischer), en anderzijds het volume en de complexiteit van de 

goederenstroom groot is, hoge eisen gesteld aan de logistieke organisatie en de beheersing van de 

goederenstromen. De logistieke afdelingen blijken in beperkte mate aan de gestelde eisen te kunnen 

voldoen. 

Met name bij de academische ziekenhuizen zijn knelpunten in het informatiestroomtraject 

geconstateerd: de doorlooptijden van bonnen en formulieren zijn lang en onbetrouwbaar. 
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In middelgrote en kleine ziekenhuizen is de goederenstroomorganisatie redelijk overzichtelijk. Door 

de kleinschaligheid kunnen veel activiteiten worden uitgevoerd op basis van persoonlijke kwaliteiten 

en een informele organisatie. 

In middelgrote I kleine ziekenhuizen wordt de voomadhoogte van de magazijn artikelen, ondanks 

de aanwezigheid van geautomatiseerde informatiesystemen op 'inturtie' beheerst De logistieke 

kennis van voorraadbeheerstechnieken is gering. 

In één klein ziekenhuis is de inkoopfunctie decentraal georganiseerd en verspreid over een aantal 

diensthoofden. 

In aantal ziekenhuizen heeft men wel voor medicijnen en ·in mindere mate steriele artikelen· 

gekozen voor een automatisch bevoorradingssysteem, terwijl de goederenstromen magazijn en 

leveranciers artikelen gewoon met bonnen moeten worden aangevraagd 

De coördinatie van de goederenstromen op de verpleegafdelingen is daardoor gering. 

IN DE KLEINERE ZIEKENHUIZEN IS MEN REDELUK IN STAAT DE GOEDERENS1ROMEN TE 

BEHEERSEN HETGEEN WEWCHT VERKLAARD WORDTDOOR DE GERINGERE 

SCHAALGROOTI'E. 

IN GROTERE ZIEKENHUIZEN WORDEN HOGERE EISEN GESTELD AAN DE 

GOEDERENS1ROOMBEHEERSING. 
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Het belang dat de ziekenhuizen hechten aan een goed verlopende logistieke organisatie, wordt 

weergegeven in het volgende ontwikkelin&smod.el: 

1 
uitgangspositie 

GA 

K 

2 3 
verkenningsfase implementatiefase 

Model3.1.: Ontwikkelin&smodelloeistiek in ziekenhuizen 

Toelichting model: 

4 
integratiefase 

- in het model is aangegeven in welke ontwikkelingsfase van de verbetering van de logistieke processen de ziekenhuizen 
staan: 

- aangegeven is de positie van de academische (A), de grote (G), de middelgrote (M), en de kleine (K) ziekenhuizen; 
- de onderscheiden fasen zijn: 

1 . Uitgangspositie: in het ziekenhuis is geen gestrucwreerde aandacht voor logistiek. De logistieke activiteiten worden 
op "traditionele" wijze uitgevoerd b.v. een handmatige voorraadadministratie; 
2. V erkenningsfue: een knelpunten onderzoek wordt uitgevoerd, vaak resulterend in de start van een werkgroep of een 
project; de directie is betrokken bij het resultaat van het project; 
3 • Implementatiefase: een organisatie aanpassing vindt plaats, taken veranderen, plannen worden geconcretiseerd en 
medewerkers worden getraind en opgeleid; 
4. Integratiefase: er is een duidelijke logistieke organisatie, de logistieke prestaties zijn goed en men beheerst de 
goederenstromen tot in de kast; 

- de vertikale as geeft de ''mate van suc:ees" aan of de mate waarin de logistiek is vervolmaakt; de betekenis van de 
venebillende stijgingspercentages van de "ontwikkellingslijn" is dat in het begin van een ontwikkeling of project in 
korte tijd succes kan worden behaald, daarna kost het meer energie. 

Uit het model blijkt dat vrijwel alle ziekenhuizen in één van de ontwikkellingsfasen zijn en aandacht 

besteden aan de verbetering van de logistieke processen. De meeste ziekenhuizen verkeren in de 

uitgangspositie en verkenningsfase. Geen enkel ziekenhuis bevindt zich in de integratiefase. 

IN DE ZIEKENHUlZEN BESTAAN VELE IDEEEN VOOR DE VERDElERING VAN DE LOGISTIEKE 

PROCESSEN; ER ZIJN NOG GEEN ZIEKENHUIZEN DIE MET LOOISTIEK "KLAAR" ZIJN. 
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3. 5. LOGISTIEKE PREST A TIES. 

M.b.t. de logistieke prestaties zoals deze gemeten zijn met prestatie-indicatoren, kan het volgende 

geconcludeerd worden: 

- de voorraadniveaus in de ziekenhuizen zowel in het centtaal magazijn als op de afdelingen, zijn 

hoog; een uitzondering hierop vormen de levensmiddelen; voor het ziekenhuismanagement zijn 

nauwelijks financiele prikkels aanwezig om de voorraden te verlagen; 

- in een aantal ziekenhuizen is sprake van lange en onbetrouwbare doorlooptijden van het totale 

traject van leveranciersartikelen; bij nadere analyse blijken deze voor een belangrijk deel 

veroorzaakt te worden door lange interne doorlooptijden van infoimatiestromen; 

- in de meeste ziekenhuizen is een lage betrouwbaarheid van de voorraadgegevens, nl. 

45 tot 70 %, en een aanzienlijke incoumnte voorraad van ca. 10 %, geconstateerd; 

- de leverprestaties van leveranciers zijn matig: b.v. de geringe leverbetrouwbaarheid en de grote 

spreiding van de levertijden; voor een deel wordt dit veroorzaakt doordat geen duidelijke 

levertijdafspraken worden gemaakt. 

In de ziekenhuizen worden nauwelijks structureel gegevens over de in dit onderzoek gebruikte 

kengetallen en prestatie-indicatoren bijgehouden .. 

DE VOORRAADHOOGTE IN DE ZIEKENHUIZEN UITGEDRUKT IN HET AANTAL WEKEN VERBRUIK. 

LIGT TUSSEN 9 EN 17,5 WEEK. 

DE LOGISTIEKE PRESTATIES KUNNEN VERBETERD WORDEN; METNAME DE TOTALE 

DOORLOOPTIJDVAN DE GOEDERENSIROOM LEVERANCIERS ARTIKELEN KAN VERKORT 

WORDEN. 

DE BE1ROUWBAARHEID VAN DE VOORRAADGEGEVENS KAN IN DE MEESTE ZIEKENHUIZEN 

AANZIENLUK VERBETERD WORDEN. 

3. 6. VOORRADEN EN MAGAZUNEN. 

Een groot knelpunt in de ziekenhuizen is het voorraadbeheer gp afdelingen. In de praktijk blijkt dat, 

indien deze taak door verpleegkundigen wordt uitgevoercl. er problemen ontstaan zoals: 

- bestelmethodiek te laat bestellen, spoedbestellingen en/of teveel of te weinig bestellen waardoor 

opslingereffecten ontstaan in de rest van de logistieke keten (centraal magazijn, magazijn 

leverancier); 

- bevoorradingssysteem: bij ziekenhuizen die werken met een automatisch bevoorradingssysteem, 

zijn problemen geconstateerd m.b.t. het beheer van het afdelingsassortiment (artikelen + 
minimum/maximum voorraad), het goed regelen van spoedprocedures en de capaciteit van 

magazijn- en transportpersoneel; 
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- opslagmethodiek: artikelen zijn opgeslagen op verschillende plaatsen (vaak dubbel), het is voor 

het afdelingspersoneel niet altijd duidelijk waar welke artikelen te vinden zijn; bovendien geeft de 

opslag problemen doordat de stapelbaarheid en het volume van de artikelen uiteenloopt; 

- informatiebehoefte: het ontbreken van actuele informatie over verpakkings- en uitgifte eenheden, 

levertijden en de stand van zaken van een bestelling. De informatie die aan een afdeling verstrekt 

wordt d.m.v. een katalogus is vaak beperkt tot artikel- en prijsinformatie. 

Door het grillig bestelpatroon van afdelingen ontstaan naleveringen in het centraal magazijn en lange 

en onbetrouwbare doorlooptijden. 

De geconstateerde knelpunten zijn -juist- ook aanwezig bij de leveranciersarti.k:elen. 

In de meeste ziekenhuiun ontbreken duidelijke criteria die gehanteerd kunnen worden bij de keuze 

om een artikel op voorraad te houden in het centraal ma&azün (magazijn artikel), een artikel 

rechtstreeks bij de leverancier te bestellen (leveranciers artikel), en/of op voorraad te houden op de 

afdeling. Het assortiment magazijn artikelen is geanalyseerd door het aantal afleveradressen per 

artikel te meten: 

35 

30 

25 

20 
% artikelen 

15 

1 0 

5 

0 

1 2 3 4 5 

Aantal afleveradressen 

Grafiek 3.1.: Aantal afleveradressen per artikel in Centraal Mapzijn 

Uit deze grafiek blijkt dat in het Centraal Magazijn een groot deel op voorraad ligt voor één 
afleveradres (afdeling) n.l. 33 %. Dit percentage is in vrijwel alle ziekenhuizen 

gemeten (25 - 35 % ). 

>5 

Blijkbaar zijn er redenen, andere dan logistieke, om deze artikelen centraal op voorraad te houden. 
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Het assortiment magazijn artikelen is in de meeste ziekenhuizen omvangrijk: 1.200 tot 2.500 

artikelen. Een groot deel van het assortiment wordt gevormd door drukwerken. 

De functies van de voorraden in de organisatie zijn vaak niet expliciet vastgesteld Onderscheid kan 

worden gemaakt tussen veiligheidsvoorraden, seriegrootte voorraden, speculatieve voorraden. 

In de ziekenhuizen is veelal sprake van seriegrootte voorraden, veiligheidsvoorraden ('je-weet

maar-nooit-voorraden') en voorraden als gevolg van verschillende verpakkingseenheden (soms tot 

één jaar verbruik). 

Het beheer van voorraadparameters zoals het bestelniveau, de bestelhoeveelheid (seriegroottes) en 

de levertijd is een activiteit die in de meeste ziekenhuizen niet adequaat wordt uitgevoerd. 

Oorzaken zijn o.a. onvoldoende kennisniveau, ontbreken van goede 'gereedschappen' 

(automatisering->signaallijsten) en tijdgebrek door grote aandacht voor uitvoerende routine

activiteiten. 

In de logistieke organisatie wordt de functie "beheer voorraadparameters" vaak niet expliciet als taak 

genoemd. 

Een goede en doordachte keuze van bestel-, transport-, verpakkings-, en uitgifte-eenheden per 

artikel blijkt in een aantal gevallen knelpunt te zijn. Deze afstemming is van invloed op de 

bestelhoeveelheid van de afdelingen en zodoende_ook op de voorraadhoogte en de incomante 

voorraad. 

De fysieke omstandigheden in de magazijnen zijn niet altijd optimaal. Met name in oudere 

ziekenhuizen is de goederenontvangst, de ligging van de magazijnen t.o.v. elkaar en de 

transportroutes en liften zodanig dat de handling van goederen inefficiettt wordt uitgevoerd. 

Daarnaast is geconstateerd dat de indeling van het magazijn zelf (o.a.lokatiecodes) en de 

beschikbare hulpmiddelen als stellingen en transportmaterieel problemen geven in de fysieke 

afhandeling van de goederenstromen. 

Door de specifieke richtlijnen voor opslag en transport van steriele goederen dient aan deze 

goederen bijzondere aandacht geschonken te worden. 

Het magazijnwerk (handlinglorderpicken) wordt veelal uitgevoerd door ongeschoold personeel, 

terwijl de arbeidsomstandigheden over het algemeen niet optimaal zijn. 

In ziekenhuizen is het werken in een magazijn één van de laagst gewaardeerde functies en wordt in 

enkele ziekenhuizen gezien als 'sociale werkplaats'. 

De kwaliteitscontrole van de logistieke activiteiten wordt uitgevoerd doordat controle plaats vindt bij 

ontvangst (aantal colli), orderverzamelen (aantal), en bij aflevering (kwaliteit). 
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Dat de kwaliteitscontrole niet adequaat wordt uitgevoerd blijkt o.a. uit de lage betrouwbaarheid van 

de voorraadgegevens. De oorzaak is het feit dat, naast het ontbreken van voorra.adtelsystemen, er op 

diverse plaatsen in het traject fouten worden gemaakt (bijvoorbeeld verkeerd artikelcode genoteerd) 

die bij een controle niet of onvoldoende worden gesignaleerd. 

HETBEHEERVAN DE VOORRADEN OPDE AFDELINGEN IS ONVOLDOENDE. 

DIVERSE KNELPUNTEN ZDN GESIGNALEERD IN DE MAGAZDN FUNCTIE. 

3. 7. INKOOP. 

De meeste aandacht en energie op de inkoopafdeling is gericht op de afwikkeling van de 

routinematige artikelen en aanschaffingen. Het bestellen overheerst sterk. 

Knelpunt is dat de tactisch I strategische inkoop functie beperkt is. 

In de meeste ziekenhuizen worden geen duidelijke afspraken over de leverdatum gemaakt. Vaak 

wordt op orders volstaan met -standaard- opmerkingen als: "zo spoedig mogelijk leveren" of 

"leveren binnen 21 dagen''. Dat dit een zekere mate van vrijheid van leveren aan de leverancier 

geeft, blijkt uit de grote spreiding van levertijd en levertijdafwijking (zie grafieken 2.4. en 2.5.). De 

inkooppolicy m.b.t. leveranciers wordt per ziekenhuis verschillend ingevuld. Er worden geen 

levertijdafspraken per artikel gemaakt. 

Een structurele meting van leverprestaties van leveranciers wordt niet gedaan. Het beoordelen van 

leveranciers op logistieke aspecten als levertijd, verpakkingscondities, leverfrequentie, planning van 

afleveringen vindt slechts op beperkte schaal plaats, wel vindt beoordeling plaats op prijzen en op 

kwantumkortingen. 

Er wordt nauwelijks aan levertijdbewaking gedaan. Bij een aantal ziekenhuizen wordt de leverancier 

pas aangemaand te leveren op signaal van de besteller dat er een tekort is, wanneer de levertijd 

overschreden is of wanneer er niet volledig geleverd is. 

Met name bij academische ziekenhuizen is de lange interne doorlooptijd op de inkoopafdeling als 

knelpunt gesignaleerd 

Bij enkele ziekenhuizen (met name klein I middelgroot) is de produktie en afhandeling van orders 

handmatig door het ontbreken van een geautomatiseerd informatiesysteem voor de inkoopfunctie. 

In het algemeen wordt de inkoop van leveranciers artikelen in zeer beperkte mate ondersteund door 

automatiseringssystemen. 

DE INKOOPFUNCTIE IS IN GR01E MA1E EEN "BESTELFUNCTIB"; ER IS 1E WEINIG TUD VOOR 

TACilSCH I STRATEGISCHE ACTIVITEITEN. 
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KNELPUNT BU DE INKOOPFUNCilE IS HET ONTBREKENVAN DUIDELUKE LEVERDATIJM 

AFSPRAKEN. 

DE INKOOPFUNCTIE WORDTIN GERINGE MATE ONDERSTEUND DOOR GEAUTOMATISEERDE 

INFORMATIESYSTEMEN. 

VOOR HET STRUcruREEL BEOORDELENVAN LEVERANCIERS OP LEVERPRESTATIES 

ONTBREEKT EEN SYSTEMATIEK. 

3.8. AUTOMATISERING EN ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE. 

In hoofdstuk 2.6. is reeds een aantal kanttekeningen geplaatst bij de huidige stand van zaken met 

betrekking tot logistieke geautomatiseerde informatiesystemen. 

De administratieve organisatie en financiële rapportages in ziekenhuizen verstrekken geen inzicht in 

de logistieke kosten. De traditionele calculatiemethoden zijn hier niet op toegesneden. Doordat 

gegevens ontbreken over de opbouw van de logistieke kosten en de relatieve bijdrage van de 

verschillende activiteiten, kunnen de consequenties van beslissingen om te besparen op de logistieke 

kosten moeilijk worden overzien. 

De logistieke kosten per goederenstroom zijn niet in kaart te brengen. 

In het onderzoek is duidelijk gebleken dat gegevens niet makkelijk toegankelijk zijn en dat een groot 
aantal gegevens slechts middels steekproeven verzameld kan worden. 
In een aantal gevallen zijn de gegevens wel voorhanden in de databestanden van de 

geautomatiseerde informatiesystemen maar ontbreken mogelijkheden flexibel diverse selectie- en 

rekenmanipulaties uit te voeren. 

In slechts enkele ziekenhuizen zijn: de procedures van aanvragen, bestellen, orderpicken, 

retourzenden etc. beschreven in een procedmeboek. 

Als deze procedmebeschrijvingen ontbreken, is het niet duidelijk hoe proeedmes werken en wie 

verantwoordelijk is voor welke taak en resultaat Gevolg is dat een informele werkwijze ontstaat en 

zaken persoonsgebonden worden geregeld. Bij vertrek van deze personen ontstaan problemen. 
Daarnaast is in enkele ziekenhuizen geconstateerd dat administratieve processen gecompliceerd zijn 

en een lange doorlooptijd hebben. Ook worden diverse administratieve fouten gemaakt in het traject 

M.b.t. de geautomatiseerde informatiesystemen zijn de volgende knelpunten geconstateerd: 

- de mogelijkheden van de systemen worden niet optimaal benut doordat te weinig opleiding en 

instructie is gegeven bij de invoering van de systemen; 
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- de huidige systemen zijn primair ontworpen voor administratieve registratie van voorraden, voor 

het voorraadbeheer en het financieel beheer (ve~plichtingen administratie); een aantal voor 

goederenstroombeheersing Il()()(jzakelijke functionaliteiten, zoals de inkoop van leveranciers 

artikelen en management informatie ontbreekt vaak. 

Een beperkt aantal ziekenhuizen maakt gebruik van barcodes b.v. om de behoefte van en leveringen 

aan afdelingen te registreren. 

Het gebruik van de fax als hulpmiddel om orders snel te versturen is sterk groeiende. 

De ontwikkelingen m.b.t het gebruik van Electrooie Data Interchange (EDI) als hulpmiddel om via 

de computer berichten uit te wisselen (orders, fac!Jlren. prijswijzigûigen,leverinformatie etc.) staan 

in de kinderschoenen: 

- het commitment over een standaard ontbreekt over en weer; 

- de concurrentie van de fax is groot; 

- een beperkt deel van het grote aantalleveranciers is aangesloten op EDI. 

De houding van de meeste ziekenhuizen is afwachtend. 

DE HUIDIGE ADMlNIS1RATIEVE SYSTEMEN GEVEN GEEN INZICIIT IN DE LOGISTIEKE KOSTEN, 

DE KENGETALLEN EN DE PRESTATIE-INDICATOREN. 

DE MEESTE GEAUTOMATISEERDE INFORMATIESYSTEMEN VOOR HET BEHEERSENVAN 

GOEDERENS1ROMEN ZIJN VOORNAMELUKREGIS1RATIEF VAN AARD; V AAK ON1BREEKT EEN 

AANTAL BELANGRDKE FUNCTIONALITEITEN ZOALS DE INKOOPVAN LEVERANCIERS 

ARTIKELEN EN MANAGEMENT INFORMATIE. 
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4. AANBEVELINGEN VOOR HET BEHEERSEN VAN DE 
GOEDERENSTROMEN. 

4 .1. INTEGRALE GOEDERENSTROOMBEHEERSING EN ORGANISATIE. 

Van integrale goederenstroombeheersing is sprake indien per goederenstroom het gehele logistieke 

traject wordt beheerst en steeds een integrale afweging wordt gemaakt door de consequenties van 

een beslissing voor de gehele goederenstroom te overzien. V oorkomen moet worden dat 
suboptimalisaties optreden. 

V oorwaarden voor integrale goederenstroombeheersing zijn: 

- een sterke betrokkenheid van het management van ziekenhuizen bij de verbetering van logistieke 
processen; 

- het benoemen van een logistiek manager die verantwoordelijk is voor de totale goederenstroom; 

- het aanstellen van een "goederenstroomcoördinator", die verantwoordelijk is voor de afstemming 
en coördinatie van zijn/haar goederenstroom; 

- het afspreken van concrete doelstellingen per goederenstroom en deze dm. v. prestatie
indicatoren periodiek meten; 

- het bevorderen van het bewustmakingsproces bij medewerkers van de logistieke afdelingen dat 

keuzes bij de ene afdeling (bijvoorbeeld inkoop bestelt een bepaalde hoeveelheid) consequenties 
hebben voor de volgende afdeling in het logistieke traject (het magazijn ontvangt de partij waarbij 

problemen kunnen ontstaan bij de verpakkingseenheden, leverdag en voorraadhoogte ). 
Het is belangrijk het kennis- en ervaringsniveau van medewerkers door opleidings- en 
trainingsprogramma's te vergroten. 

Het opzetten van een duidelijke logistieke organisatie is een voorwaarde voor het kunnen beheersen 

van de integrale goederenstromen, zeker bij de grotere ziekenhuizen. 

Mogelijkheden hiervoor zijn: 

- het realiseren van een Logistieke Dienst waarin de functies verwerving, opslag en distributie van 

een groot aantal goederenstromen zijn geïntegreerd; 

- het benoemen van een staffunctionaris logistiek (met bevoegdheden) die adviseert over logistieke 
vraagstukken, functionele richtlijnen opstelt en deze regelmatig toetst; 

- het instellen van een werkgroep logistiek met als taak logistieke procedures en richtlijnen op te 

stellen en te bewaken. 

Het realiseren van een Logistieke Dienst heeft sterk de voorkeur omdat de goederenstromen dan 

door één dienst gecoördineerd worden en veranderingen effectief kunnen worden doorgevoerd. 

Bovendien kan een dergelijke dienst de logistieke processen rationaliseren en kan een deel van de 
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handelingen op b.v. verpleegafdelingen zoals bestellen en voorraadhouden worden overgedragen 

aan een deskundige. 

De keerzijde is dat het samenvoegen van afdelingen tot een Logistieke Dienst een redelijk 

ingrijpende reorganisatie betekent. Immers diverse verantwoordelijkheden, taken en werkwijzen 

zullen op een andere wijze worden ingericht. Tevens moet een kosten I baten analyse worden 

gemaakt. 

Enkele handreikingen bij het opzetten van een Logistieke Dienst zijn: 

- de directie van het ziekenhuis dient het belang van een goede logistieke organisatie te 

onderkennen; 

- benoemen van een Logistiek manager die verantwoordelijk is voor de totale goederenstroom; het 

traject dat kan worden beïnvloed, is van leverancier tot en met de afdelingsvoorraden; 

- stel een duidelijk verwervings-, opslag- en disttibutiebeleid vast; geef daarin aan wat de 

meerwaarde van de functies zijn; 

- besteed aandacht aan duidelijke taakomschrijvingen, procedurebeschrijvingen, 

automatiseringsondersteuning en opleidingsprogramma's; 

- breng in de organisatie de functies assortimentsbeheer, beheer voorraadparameters en 
rapportages prestatie-indicatoren en bedrijfsvoering onder bij een Bedrijfsbureau; 

- betrek de gehele ziekenhuisorganisatie bij de inrichting van de logistieke organisatie; 

- zorg dat de Logistieke Dienst een duidelijke pláats in de totale ziekenhuisorganisatie heeft, bij 

voorkeur rapporterend aan de directie. 

Indien voor deze invulling gekozen wordt, is het aan te bevelen een concreet reorganisatieplan te 

maken en dit d.m.v. een projectaanpak te realiseren. 

Indien niet gekozen wordt voor het realiseren van een logistieke organisatie, dan dienen de 

verantwoordelijkheden m.b.t. de activiteiten van de verschillende goederenstromen duidelijk in de 

organisatie van het ziekenhuis te worden opgenomen en I of kan gekozen worden een aantal 

elementen uit bovenstaande aanpak te realiseren. 

REALISEER EEN DUIDELUKE LOGISTIEKB ORGANISATIE WAARIN DE 

VERANTWOORDELUKHEDEN ENLOGISTIEKB DOELSTELLINGEN VOOR IEDER V ASTGESTELD 

ZUN. 
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4. 2. VERLAGING LOGISTIEKE KOSTEN. 

De besparingsmogelijkheden op logistieke kosten liggen in eerste instantie bij de salariskosten, 

d.w.z. het aantal medewerkers werkzaam in de logistiek. 

Besparingen kunnen worden gerealiseerd doordat productiviteits en efficiency verhogende 

maatregelen worden doorgevoerd en doordat medewerkers door goede opleiding en instructie beter 

in staat zijn hun werk uit te voeren. 

Een tweede mogelijkheid tot kostenreductie is het beheersen van de inkoopwaarde van de goederen. 

Een besparing van 2 tot 10 % op inkoopwaarde en handlingskosten kan worden gerealiseerd door 

actiepunten als: 

- beperking van het aantal toeleveranciers waardoor een groter assortiment wordt ondergebracht 

bij de leveranciers; 

- afsluiten raamcontracten voor langere perioden, waarbij wordt afgeroepen; 

- artikelen kant en klaar voor afdelingen laten verpakken; 

- standaardisatie van het assortiment en beperking artikel pakket; 

- vermindering van retouren als gevolg van foute bestellingen en leveringen; 
- verminderen van het percentage incourante goederen; 

- meer aandacht besteden aan een specificatie en merkkeuze; 

- het tegelijk afsluiten van onderhoudscontracten bij de aanschaf van investeringsgoederen. 

Uitgaande van de totale inkoopwaarde van de elf ziekenhuizen van ca. 255 miljoen gulden is een 

besparing van 5 tot 25 miljoen gulden realiseerbaar. Uit eerdere logistieke projecten is gebleken dat 

deze besparingen haalbaar zijn. 

Randvoorwaarden zijn dat inkopers meer tijd hebben om tactisch I strategische inkoop te doen en 

een verbetering van de onderhandelingsvaardigheden. 

De besparing is o.a. afhankelijk van de ontwikkellingsfase waarin de betreffende logistieke 

organisatie zich bevindt (zie schema 3.1.). 

De derde besparingsmogelijkheid is het verlagen van de voorraden. Met name de 

afdelingsvoorraden en de medicijnvoorraden zijn hoog en kunnen gereduceerd worden zonder de 

servicegraad te verlagen. 

Wellicht dat op redelijk korte termijn (2 à 3 jaar) de rentekosten niet meer vergoed zullen gaan 

worden. Bij academische ziekenhuizen is deze tendens reeds zichtbaar in de vorm van het moeten 

lenen van geld op de kapitaalmarkt Indien de rentekosten voor het ziekenhuis een reële kostenpost 

vormen, zijn er wellicht meer prikkels voor de managers om de voorraad te beperken. 

Daarnaast is het van maatschappelijk belang de totale kosten van de gezondsheidszorg in Nederland 

te beheersen door de rentekosten van in voorraden geïnvesteerd kapitaal te verlagen. 
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Een verlaging van voorraden van 10 tot 20 % is mogelijk, waardoor voor de elf ziekenhuizen 

tezamen een besparing op de voorraadkosten (totaal 7,8 miljoen gulden) van 0,8 tot 1,6 miljoen 

gulden gerealiseerd kan worden. 

Door de faculteit Bedrijfskunde van de Technische Universiteit Eindhoven wordt gewerkt aan een 

rekenmodel/ prototype om de optimale logistieke kosten te kunnen berekenen (gereed eind '90). 

REAuSEER EEN BESPARING OP DEINKOOPWAARDE VAN DE GOEDERENS1ROMEN VAN 

2 10T 10 % DOOR O.A. DE TACTISCH/ S1RATEGISCHE INKOOPFUNCTIE TE VERSTERKEN EN 

REALISEER OP TERMIJN EEN VERLAGINGVAN DE VOORRAADKOSTENVAN 

10TOT20%; 

4. 3. OPLEIDINGEN VOOR ZIEKENHUISLOGISTIEK. 

De kwaliteit en productiviteit van de logistiek in de ziekenhuizen kan verbeterd worden door het 

kennis- en ervaringsniveau te verhogen, door goed personeelsbeleid (selectie) en door het goed 

trainen en opleiden van medewerkers. 

In Nederland zijn weinig specifieke opleidingen op het terrein van ziekenhuislogistiek. 

Bij ziekenhuismedewerkers is wellicht een te grote drempel aanwezig om gebruik te maken van één 

van de -vele- opleidingen en cursussen uit de industriële logistiek. 

Het is aan te bevelen specifieke opleidingen voor de goederenstroombeheersing in ziekenhuizen op 

te zetten. De inhoud van dergelijke opleiding hoeft niet wezenlijk anders te zijn dan de industriële 

opleidingen, echter de cases en voorbeelden dienen primair betrekking te hebben op de 

ziekenhuislogistiek. 

Daarnaast zijn er mogelijkheden incompany opleidingen per ziekenhuis te organiseren. 

Een reële investering in opleidingen per ziekenhuis is ca. 1,5 à 2 % van de logistieke kosten. 

Immers een investering in opleiding van medewerkers wordt terugverdiend door verhoging van 

logistieke prestaties en de genoemde besparing op de inkoopwaarde. Daarnaast zijn training en 

opleidingen essentieel voor het slagen van een project en/ of reorganisatie. 

BESTEED MEER AANDACIIT AAN OPLEIDING EN 1RAINING VAN LOGISTIEKE MEDEWERKERS. 
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4. 4. LOGISTIEK INSTRUMENTARIUM. 

Het is belangrijk een aantallogistieke instrumenten en gereedschappen systematisch te gebruiken. 

De beheersing van de goederenstromen kan daardoor in belangrijke mate verbeterd worden. 

Het logistiek instrumentarium bestaat o.a uit: 

- de instelling en het beheer van de voorraadparameters; 

- het assortimentsbeheer; 

- het maken van een bewuste keuze waar een artikel op voorraad gehouden dient te worden en 

welke functie het heeft; de hoofdvoorraadpunten zijn de voorraden in een afdelingsberging, een 

centraal magazijn of bij de leverancier; de belangrijkste criteria bij deze keuze zijn: 

* de gewenste levertijd van de besteller versus de realiseerbare levertijd van de leverancier; 

* het aantal verbruikers (klanten) per artikel; 

* de omzetsnelheid en verbruikspatroon (grote variaties, seizoen e.d) van het artikel; 

* afbreukrisico; 

* verbruik artikel in relatie tot de afgifte-, verpakkings-en besteleenheid; 

* bedrijfseconomische criteria, b.v. de optimale bestelhoeveelheid to.v. de bestel-, voorraad

en distributie kosten; 

Memo 4.1. Assortiment magazijn. 
In een ziekenhuis heeft een werkgroep kritisch gekeken naar het assortiment van het technisch magazijn. 
Hierbij is gekeken naar criteria als: omzetsnelheid, volume, aantal verbruikers, noodzakelijke beschikbaarheid en levertijd. 
Het aantal artikelen in het magazijn is teruggebracht van 2500 tot ca. 400. 

- het periodiek maken van een ABC - analyse ter ondersteuning van belangrijke beslissingen; 

- de meting en doorlichting van de goederenstromen waarbij systematisch kengetallen en prestatie-

indicatoren verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd worden; belangrijk is afwijkingen van 

doelstellingen te signaleren, acties ter verbetering voor te stellen en trends tijdig te onderkennen; 

- het in kaart brengen en analyseren van de logistieke kosten en het aangeven van 

besparingsmogelijkheden. 
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ABC - analyse: 

In onderstaande grafiek is een ABC - analyse gemaakt van de omzet (het verbruik) per afdeling: 
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Grafiek 4.1.: ABC- analyse van de omzet Chet yerbruik) per anikel. 

Uit de ABC - analyse blijkt dat 80 % van het verbruik wotdt veroorzaakt door 20 % van het aantal 

afdelingen. 

Deze (A) afdelingen zijn de intensive cares, operatiekamers, verpleegafdelingen en de keuken. 

De strategie kan zijn voor de A - afdelingen een andere bevootTadingsfrequentie te realiseren (b.v. 

3x per week bevoorraden) dan voor de Ben C afdelingen (b.v. lx per 2 weken). 

Logistieke kengetallen: 

Logistieke kengetallen zijn indicatoren die een -~tieke- waarde meten van b.v. een artikel, 

artikelgroep of een ander item. 

Enkele voorbeelden zijn: 

- het aantal klanten per artikel; 

- de bestelhoeveelheid per artikel uitgedrukt in weken verbruik; 

- het aantal artikelen per leverancier; 

- het aantal otderregels per otder; 

- de verhouding: aantal otders I aantal ontvangsten; 

- het aantal bestellingen per artikel; 

- de verhouding afgifte-/ besteleenheid; 
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- de waardedichtheid van een artikel (kengetal: waarde per m3); 

- verpakkingsdichtheid van een artikel (kengetal: aantal afgifte eenheden per m3). 

De plaats waar de nodige analyses uitgevoerd kunnen worden, is bij een Bedrijfsbureau resp. een 

staffunctionaris. 

MAAK GEBRUIKVAN HET OP DE MARKT BESCHIKBARE LOGISTIEK INS1RUMENTARIUM. 

4.5. KENGETALLEN EN PRESTATIE-INDICATOREN. 

Het is aan te bevelen een relevante 'set' van kengetallen en prestatie-indicatoren te definiëren en te 

gebruiken, waarmee men de goederenstroom kan beheersen en besturen: meten is weten. 

Met betrekking tot de ken&etallen kan het volgende aanbevolen worden: 

- gebruik kengetallen per functie (b.v. orderpicken) en zo mogelijk per goederenstroom; 

- ontwikkel productiviteitsnormen (b.v. het aantal orderpiekregels per magazijnmedewerker per 

uur) en toets deze in de praktijk; 

- meet periodiek (b.v. maandelijks) de producti~ (b.v. aantal orderregels leveranciers artikelen) en 

signaleer tendensen; 

- kwantificeer en onderbouw m.b.v. productiegegevens en -normen de benodigde financiële en 

personele middelen; dit is zeker nodig om een aanzienlijke stijging/daling van de productie te 

vertalen naar een aanpassing van de personeelssterkte; 

- gebruik de productiegegevens en -normen ook om productiviteitsverhoging en 

efficiencyverbetering te realiseren. 

Met betrekking tot de prestatie-indicatoren kan het volgende aanbevolen worden: 

- maak onderscheid tussen prestatie-indicatoren die meten de prestatie van de leverancier, de 

prestatie van de interne logistieke organisatie en de prestatie die de klant (afdeling) ervaart; 
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- gebruik de volgende indeling van prestatie-indicatoren: 

LOGISTIEKE PRESTATIE-INDICATOREN 

lEVERANt :IER LOGISTIEKE ORGANISATIE AFDELING 

-Levertijd - Betrouwbaarheid voorraad- - Totale doorlooptijd van een 
- Leverbetrouwbaarheid gegevens bestelling 
- Volledigheid van leveren - % Retourzendingen - Servicegraad vanuit het 

- Voorraadhoogte in fen centraal magazijn 
weken - Bij automatische 

- Voorraad incourant bevoorrading: 
- Interne doorlooptijd * % misgrijpen op afdeling 
order inkoopafdeling * voorraadhoogte in fen 

- % Logistieke kosten van weken 
inkoopwaarde goederen 

Schema 4.1.: Logistieke preslatie-indicatoren in ziekenhuizen 

- definieer de 'set' van prestatie-indicatoren zo mogelijk per goederenstroom en stel vast in de 

organisatie wie voor de realisatie van de prestatie verantwoordelijk is; 

- spreek daarbij concrete en haalbare doelstellingen af; daarbij is het van belang dat degene die 

verantwoordelijk is voor een bepaalde prestatie ook bevoegd is alle daarvoor nodige activiteiten 

uit te voeren; 

- gebruik een rapportage-systeem om periodiek de voortgang van de relevante prestatie-indicatoren 

te meten; 
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Memo 4.2.: Logistiek Infonnatie Systeem: 
In een ziekenhuis heeft men een Logistiek Infonnatie Systeem (US) ontwikkeld. waarin structureel een aantal prestatie
indicatoren zoals de servicegraad en de leverprestaties leveranciers wo:rdt gemeten. 
Van de Automatiseringsdienst krijgt men een downtoading van het artikel- en mutatiebestand naar een PC. Vervolgens 
worden met een database systeem de prestatie-indicatoren gegenenerd. 
Per prestatie-indicator wordt jaarlijks een doelstelling afgesproken. 
Het LIS wordt overzichtelijk gepresenteerd en met de inkopers en afroepers besproken. 
Het blijkt dat de gewenning van betrokkenen aan het LIS en het verkrijgen van betrouwbare gegevens langere tijd duurt. Na 
verloop van ti1d zijn resultaten zichtbaar geworden b.v. betere leverprestaties van leveranciers. 

- het werken met prestatie-indicatoren is een deel van het veranderingsproces én zal daarom 
zorgvuldig begeleid moeten worden door training en opleiding; men is immers vaak niet gewend 

om te werken met concrete getallen en doelstellingen, in eerste instantie kan dat zelfs bedreigend 
overkomen. 

Wellicht is het zinvol in Nederland een databank van de kwantitatieve gegevens van ziekenhuizen op 

te zetten, zodat voor kengetallen en prestatie-indicatoren normen kunnen worden ontwikkeld. 

Een alternatief is dat de kengetallen en prestatie-indicatoren uitgewisseld worden tussen 

ziekenhuizen. 

DEFINIEER VOOR DE EIGEN ORGANISATIE EENRELEVANlE SETVAN KENGETALLEN EN 

PRESTATIE-INDICATOREN. 

MEET PERIODIEK DE VOORTGANG EN STUUR BO IN DE GEWENSTE RICHTING. 

4. 6. VOORRADEN EN MAGAZUNEN. 

Bevoorrading van afdelingen: 

Een duidelijke keuze dient te worden gemaakt voor de wijze van bevoorraden van de afdelingen. 

De mogelijkheden zijn het automatisch bevoorraden, het bestellen met een bon, of het bestellen via 

een terminal. 

Om de volgende redenen heeft het automatisch bevoorraden van goederen een aantal voordelen en 

als heeft zodanig ook de voorkeur: 

- verpleegkundigen zijn primair opgeleid voor de verzorging en de behandeling van patiënten en 
niet voor logistieke functies als het voorraadbeheer en het bestellen van goederen; 

- het proces op een verpleegafdeling kenmerkt zich doordat sprake is van een grote regelmaat van 
handelingen en activiteiten; 

- er is eveneens sprake van een sterke regelmaat in het verbruik van goederen (routine); 

- de werklast op afdelingen is hoog en het verloop onder verpleegkundigen is groot; 
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- een groot aantal knelpunten m.b.t. afdelingsvoorraden is geconstateerd (zie hoofdstuk 3.6.) en 

werkt -negatief- door op de rest van de logistieke keten in de vonn van opslingereffecten, hoge 

benodigde veillgheidsvoorraden en een lage servicegraad; soms resulteert dit in een neerwaartse 

spiraal; 

- de kasten worden systematisch gevuld waardoor incourante voorraden worden voorkomen; 

tevens is het assortimentsbeheer beter uit te voeren. 

De tendens is verpleegkundigen zo min mogelijk te belasten met het verwerven van inzicht in 

voorraadregels, besteltijdstippen en opbergsystemen en met de uitvoerende werkzaamheden zoals 

aanvullen, met spoed goederen afhalen e.d. 

Het nadeel van het automatisch bevoorraden is de benodigde extra niankracht voor magazijn- en 

distributiemedewerkers. 

In een aantal ziekenhuizen is het automatisch bevoorraden o.a. om bovenstaande redenen ingevoerd 

en succesvol gebleken. In feite heeft men het voorraadbeheer op afdelingen overgedragen aan een 

ter zake deskundige i.c. een logistieke afdeling. Deze heeft de verantwoordelijkheid de 

beschikbaarheid van goederen op afdelingen te garanderen. Het wordt beter mogelijk het gehele 

logistieke traject integraal te beheersen. Men kan immers het traject van leverancier tot en met 

afdelingsvoorraad beïnvloeden en besturen. 

Het realiseren van een automatisch bevoorradingssysteem kan fasegewijs worden aangepakt: 

- start met enkele proefafdelingen zodat leerervaringen worden opgedaan en verpleegkundigen 

vertrouwen in het systeem krijgen; 

- ga over tot het bevoorraden van alle afdelingen (inclusief operatiekamers en intensive care) in het 

ziekenhuis met magazijn artikelen; 

- neem de veelgebruikte leveranciers artikelen op in de automatische bevoorrading. 

Het is zinvol bij de keuze van het te bevoorraden ~sortiment een splitsing te maken in snellopers en 

langzaamlopers waarbij de snellopers het routinematige -en goed planbare- deel van de 

goederenstroom vannen terwijl de langzaamlopers specifieke artikelen met lage omzetsnelheid zijn 

of een grillig verbruik vertonen. Langzaamlopers kunnen minder frequent worden bevoorraad of 

gekozen kan worden voor een andere besteVbevoorradingssystematiek. 

Indien men geen mogelijkheden heeft een automatisch bevoorradingssyteem te realiseren, kan men 

de beheersbaarheid vergroten door de goederenstroom en de informatiestroom in korte en 

betrouwbare doorlooptijd af te bandelen en de bestellers duidelijke richtlijnen te geven over de 

voorraadbeheersing op afdelingen (besteltijdstip, bestelhoeveelheid, voorraadhoogte, assortiment, 

opbergsysteem). 
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Functie centra1e voorraad: 

In tegenstelling tot in de industrie lijkt het verstandig in de gezondheidszorg te streven naar een 
acceptabel in plaats van een minimaal voorraadniveau. De nadelen van een hoge voorraad worden 

niet primair gevormd door de kosten, maar door onnodig ruimtebeslag, kans op verlopen van de 

expiratiedatum en incourant raken door veranderende behoeften. 

Hoewel voorraden geen directe kostenpost vormen, is het belangrijk de voorraden te beheersen. De 

voorraden in de centrale- en afdelingsmagazijnen kunnen beheerst worden door goed gebruik te 

maken van het beschikbare logistiek instrumentarium en prestatie-indicatoren, het realiseren van 

een automatisch bevoorradingssyteem en te kiezen voor betrouwbare leveranciers. 

Tevens dient het aantalleveranciers beperkt te worden en kan het assortiment magazijn artikelen 

sterk gereduceerd worden door gebruik te maken van de genoemde criteria m.b.t. het 
hoofdvoorraadpunt. 

Op~ termijn kan de huidige voorraadfunctie van het Centraal Magazijn in het ziekenhuis deels 

vervallen waarbij de leveranciers in toenemende mate rechtstreeks gaan leveren aan afdelingen. 

De functie van de voorraad kan dan zijn een veiligheidsvoorraad te vormen bij het opvangen van een 

plotselinge stijging van het verbruik, of bij leverproblemen van leveranciers. 
Het magazijn wordt dan een ontvangst- en distributie afdeling. 
Randvoorwaarden zijn daarbij: 

- heldere procedures en strakke schema's voor het bestellen en leveren; 

- korte en betrouwbare levertijden van leveranciers; 

- beperking van het aantal leveranciers; 

- een goede ondersteuning van informatiesystemen en hulpmiddelen om het order entry proces te 

versnellen zoals coderingen, barcode en EDI; 

- een goede beheerssignalering; als het logistieke traject "ingedikt" wordt, wordt de besturing 

kritischer, het is nog meer noodzakelijk goede signalering te hebben en effectieve besturing; 

- een evenwichtige keuze van bestel- en afgifteeenheden in verhouding tot het verbruik; 

- een optimale inzet van handling en distributiecapaciteiten; 

- periodieke meting van de leverprestaties van de leveranciers; 

- voldoende aandacht voor instructie en opleiding van medewerkers; 

- het niet geheel afbankelijk zijn van één leverancier; hetzelfde pakket dient door verschillende 
(concurrende) marktpartijen aangeboden te worden. 
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Ontwikkelingen die de kant van deze tendens opgaan zijn: 

- het feit dat bij een aantal ziekenhuizen de voorraadfunctie voor een artikelgroep, b.v. de 

kantoormiddelen en/of huishoudelijke artikelen, bij de leverancier is gelegd; 

- het feit dat leveranciers op deze ontwikkeling inspelen door een groot en breed assortiment uit 
voorraad te leveren; 

- het steeds belangrijker worden van ontwikkelingen als "Just in Tlllle" leveren, Prime 
Vendorship, Comakership en Public Warehousing, ook in de gezondsheidszorg. 

Essentieel is deze strategische keuze voor een ziekenhuis goed te onderbouwen met een kosten I 
baten en risico analyse. Kosten I baten factoren zijn o.a. verwervingskosten, handlingkosten 
(magazijn I distributie), voorraadkosten, automatiseringskosten, ruimte- en materiaalkosten en 

opleidingskosten. 

REALISEER EEN AU10MATISCH BEVOORRADINGSSYSlEEM OM DE BESCHIKBAARHEIDVAN 

GOEDEREN TE GARANDEREN. 

MAAK GOED GEBRUIKVAN VOORRAADBEHEERSTECHNIEKEN EN STEL VAST WAT DE FUNCTIE 

VAN DE DIVERSE VOORRADEN MOET ZIJN. 

4.7. INKOOP. 

Belangrijk is dat duidelijke leverafspraken worden gemaakt, bij voorkeur per artikel. 
Daarnaast dient men de kwaliteit en performance van de leverancier te bewaken en bij te sturen door 

de prestaties van de leveranciers te meten (vendorratingsysteem). 

Op de goederenstroom leveranciers artikelen kan betere greep worden verlcregen door de 

goederenstroom te registreren en door de veelgebruikte artikelen op te nemen in het automatisch 
bevoorradingssysteem. Daardoor wordt een betere beheersing mogelijk en wordt de inkoopfunctie 
voor een deel ontlast van routinematige werkzaamheden. 

De inkoopfunctie in de ziekenhuizen is -nog- te karakteriseren als die van 'bestelbureau'. Op dit 

moment besteden inkopers en administratief medewerkers nog veel tijd aan de routinematige 

aanschaffingen van magazijn artikelen en de leveranciers artikelen. Op termijn zal de inkoopfunctie 

een andere rol kunnen krijgen waarin de commercitsle en logistieke capaciteiten beter worden benut. 

De inbreng en meerwaarde van inkoop ta.v. de aanschaffingen van investeringsgoederen en het 

afsluiten van langlopende raamcontracten met leveranciers zal groter worden. 
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Enkele maatregelen en voorwaarden om meer tijd en energie vrij te krijgen voor deze rol van 

"tactisch en strategische inkoop" zijn: 

- het afsluiten van raamcontracten met leveranciers waarbij de minimum/maximum jaarafname, de 

levertijd, de bestelhoeveelheid, de bestelfrequentie en de verpakkings- en aflevereenheid 

afgesproken wordt; deze contracten kunnen bij voorkeur worden afgesloten voor magazijn 

artikelen met grote omzetsnelheid (A artikelen) en groot volume; de artikelen kunnen op afroep 

worden geleverd door de leverancier; 

- de standaardisatie van het artikelassortiment; duidelijke kwaliteitsomschrijving; 

- het beperken van het aantal leveranciers; 

- het optimaliseren van de bonnen- en informatiestroom door het toepassen van fax, barcode- en 

EDI-technieken en duidelijke registraties (b.v. eenheden); 

- het optimaal gebruik maken van het geautomatiseerde informatiesysteem en het verbeteren I 
aanpassen van de bestaande systemen; 

- het verder gebruik maken van samenwerkingsvormen op inkoop gebied, bijvoorbeeld 

inkoopcombinaties in de regio; 

- het besteden van aandacht aan opleiding en training van inkopers t.a.v. goederenstroom-

beheersingstechnieken en onderhandelingsvaardigheden. 

Indien in een ziekenhuis een automatisch bevoorradingssysteem is gerealiseerd, zijn de voordelen 

voor de inkoopfunctie gelegen in een snellere en betere informatie over het verbruik van artikelen 

waardoor een voorspelling over het jaarverbruik goed mogelijk wordt. Daardoor kunnen de 

gevolgen van opslingereffecten (lage servicegraad, hoge voorraden) beter worden voorkomen. 

MAAK DE GOEDERENS1ROOM VAN LEVERANCIERS ARTIKELEN BEHEERSBAAR DOOR DE 

VERSTREKKINGEN AAN AFDELINGEN TE REGIS1RERENEN DOOR DEZE ARTIKELEN OP TE 

NEMEN IN HET ASSORTIMENTVAN DE AUTOMATISCHE BEVOORRADING. 

VERHOOG DE EFFICIENCY VAN DE UITVOERINGVAN ROUTINEMATIGE INKOOPACTIVITEITEN 

ZODAT CAPACITEIT VRD KOMT VOOR EEN MEER TACTISCH I S1RATEGISCHE INKOOPFUNCTIE. 
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4.8. AUTOMATISERING EN ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE. 

Met betrekking tot de logistieke activiteiten is het van belang de procedures per goederenstroom te 

beschrijven. Met name dienen de diverse adminis~tieve handelingen op eenvoudige wijze, in korte 
tijd en met zo min mogelijk fouten te worden afgewerkt. 

De administtatieve systemen in de ziekenhuizen dienen verbeterd te worden zodat men voldoende 

inzicht heeft in de logistieke kosten en de prestaties van de logistieke organisatie. 

De bestaande registratie-systemen kunnen worden aangepast, of anders moeten nieuwe worden 

ontwikkeld. 

M.b.t. de logistieke geautomatiseerde informatiesystemen kan worden aanbevolen: 

- maak optimaal gebruik van de mogelijkheden van de bestaande systemen door voldoende 

aandacht te besteden aan instructie en opleiding van medewerkers; 

- maak gebruik van de huidige hulpmiddelen als barcode, fax en I ofEDI; 

- definieer de eisen en wensen die meer vanuit integrale goederenstroombeheersing kunnen 

worden gesteld aan geautomatiseerde informatiesystemen, dit in aanvulling op software die 

ontworpen is uit oogpunt van financieel beheer of administtatieve organisatie; 

- het management van ziekenhuizen dient zich ~o. v. software leveranciers sterk te maken voor de 

aanpassing van de systemen aan deze eisen. 

INS1RUEER MEDEWERKERS ZODANIG DAT DB BESTAANDE GEAUTOMATISEERDE 

INFORMATIESYSTEMEN OPTIMAAL GEBRUIKT WORDEN. 

PAS DE GEAUTOMATISEERDE INFORMATIESYSTEMEN AAN, AAN DE EISEN DIE GES1ELD 

WORDEN T.A.V. GOEDERENSTROOMBEHEERSING. 

PAS DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE ZODANIG AAN DATBEN GOED INZICHT KAN WORDEN 

VERKREGEN IN DE LOGISTIEKE KOSTEN, DE KENGETALLEN EN DE PRESTATIE-INDICATOREN. 
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5. TIEN TIPS VOOR DE ZIEKENHUIS MANAGER. 

Tips om de logistieke prestaties te verbeteren zijn de volgende: 

1. Onderken het belang van een goede logistiek voor de patiëntenstroom activiteiten in het 

ziekenhuis. 

2. Breng de goederenstromen in het ziekenhuis in kaart (inclusief afvoer en verwerking van afval) 

en inventariseer daarbij de knelpunten. 

3. Maak een actieplan waarin verbeteringen zijn opgenomen. 

4. Start een werk- of projectgroep logistiek, met als opdracht het realiseren van de verbeteringen. 

5. Creëer een duidelijke logistieke organisatie waarin de verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

helder zijn omschreven. 

6. V ergroot de betrokkenheid van de afdelingen in het ziekenhuis bij de ontwikkeling van het 

logistiek actieplan. 

7. Realiseer een training- en opleidingsprogramma voor de medewerkers met als doel de kennis en 

vaardigheden van logistieke methoden en technieken (incl. onderhandelingstechnieken) te 

vergroten. 

8. Voer een automatisch bevoorra.dingssysteem in voor magazijn- en leveranciers artikelen. Start 

met enkele proefafdelingen. 

9. Beperk het aantal toeleveranciers en maak duidelijke leverafspraken. Maak een analyse welke 

besparingen op de inkoopwaarde van de goederenstroom mogelijk zijn. 

10. Kies enkele prestatie-indicatoren, stel de doelen vast en koppel de resultaten terug naar de 

betrokkenen. 
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Voorwoord 

Deze handleiding vonnt een leidraad voor het top- en 
middle management van ziekenhuizen bij de aanpak van 
logistieke processen. Goederenstroombeheersing staat 
daarbij voorop. 
De handleiding is samengesteld naar aanleiding van een 
ondenoek naar een achttal goederenstromen in elf 
ziekenhuizen, uitgevoerd door de Faculteit Technische 
Bedrijfskunde van de Technische Universiteit 
Eindhoven. Opdrachtgevers van het ondenoek zijn de 
International Health Development Foundation (IHDF) 
en de vereniging Logistiek management (VLM). 
Resultaten van dit ondenoek zijn verwerkt in de voor
liggende teksten. 

Logistiek in ziekenhuizen verdient om de volgende 
redenen de aandacht van managezs: 
• een doelmatige logistieke organisatie garandeert de 

tijdige beschikbaarheid van goederen op de afdeling 
en vonnt een essentiele voorwaarde voor de kwaliteit 
van de patientenzorg: 
* artsen en verpleegkundigen kunnen meer tijd aan 
de patient besteden; 
* de goederenaanvoer is een zorg voor het logistiek 
management en niet langer voor de medische en 
verpleegkundige professie; 

• de effectiviteit en de prestatie van de goederen
logistiek kan aanzienlijk verbeterd worden; 

• routine-activiteiten worden gerationaliseerd door een 
goede logistieke organisatie en beheersing van de 
goederenstromen (eenvoudiger, sneller en met minder 
mankracht); 

• besparingen zijn mogelijk op de inkoopwaarde van 
de goederen en op de integrale logistieke kosten. 

Kortom: doelmatige logistiek ondersteunt de kwaliteit 
van het primaire proces en garandeert een greep op de 
kosten. 

Utrecht, januari 1991 
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1.. Inleiding 

Deze handleiding is geen standaard kookrecept of spoor
boek voor de invoering van een logistieke organisatie. 
Het stappenplan voor goederenstroombeheersing in 
ziekenhuizen is bedoeld om directeuren en diensthoofden 
van kleine, middelgrote, grote en academische zieken
huizen een hulpmiddel te bieden om in een aantal over
zichtelijke stappen: 
• de zekerheid te krijgen dat de verbeteringsmogelijk

heden in de goederenstroombeheersing voldoende zijn 
om een extra inspanning te rechtvaardigen; 

• het veranderingsproces dat nodig is in gang te zetten 
en te beheersen; 

• het logistiek project zodanig op te zetten dat een 
effectieve doorvoering van essenti!le veranderingen 
wordt verzekerd. 

De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het 
stappenplan zal moeten worden gelegd bij een stuur
groep of projectteam, waarin in ieder geval directie en 
leidinggevenden van de betrokken organisatie-onderdelen 
participeren. De keuze voor een projectmatige aanpak is 
een must voor het succesvol doorlopen van de 
veranderingsprocessen. 

Essentieel voor het succes van het project is 
de betrokkenheid van het top· en middle 
management in de ziekenhuizen: de directie, 
maar ook de medisch en verpleegkundig 
managers die immers als verbruikers de 
klanten vormen van de logistieke 
organisatie. 

Het doel van het stappenplan is te komen tot belang
rijke en structurele veibeteringen. Bij logistieke 
verbeteringsprojecten gaat het niet alleen om verbete
ringen in de operationele prestaties, maar vooral ook om 
een betere structurering van de logistieke organisatie. 
Daarnaast is een gezonde logistiek vooral een zaak van 
mensenwerk. Het zijn juist de medewerkers die inhoud 
geven aan de verbeteringen ! 

Het stappenplan is zodanig geschreven dat een zieken
huis het project en de invoering van de logistieke 
verbeteringen zelfstandig kan doorlopen. Voorwaarde is 
wel dat binnen de organisatie gedegen kennis van 
logistieke principes aanwezig is. Naar eigen behoefte 
kan gebruik worden gemaakt van externe deskundigen 
als specialist I adviseur. 
Een andere mogeliJ'kheid is dat ziekenhuizen door middel 
van worleshops of werkgroepen gezamenlijk de verbete
ringen doorlopen. Verwacht kan worden dat het uitwis
selen van ervaringen een groot rendement geeft. 

Alle in het stappenplan ter illustratie gebruikte voor
beelden van tabellen en figuren betreffen de situatie in 
een (fictief) groot I academisch ziekenhuis. 
Uiteiaard is de methode van het stappenplan ook goed 
toe te passen in de kleinere ziekenhuizen ! 
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2.. Goederen en 
goederenstromen in ziekenhuizen 

Het functioneren van de ziekenhuisorganisatie is in hoge 
mate afhankelijk van de beschikbaarheid van materialen 
en goederen. 
De arts of verpleegkundige maar ook apotheker of 
laborant gebruikt bij de uitoefening van zijn vak 
apparatuur, verbruiksartikelen en grondstoffen. De 
organisatie vraagt om goederen variêrend van spuit tot 
zeep, van potlood tot draaibank, van voedsel tot energie. 
De beheersing van deze goederenstromen is een taak van 
het logistiek management. Dit begrip omvat het 
management van de fysieke handling zowel als van het 
besturingsproces. Beide zijn elementen in de cyclus van 
vraag naar offerte, van bestelling naar levering, van 
opslag naar ge- en verbruik. 



Relevante feiten: 

• Belangrijke goederensoorten zijn: 
- medische artikelen (verpleeg-, verband- en steriele 

artikelen); 
- huishoudelijke artikelen; 
- kantoor artikelen en drukwerken; 
- linnen: 
- voedingsmiddelen; 
- medicijnen. 

• Het artikelassortiment dat in ziekenhuizen nodig is 
voor de patilmtenzorg is groot het aantal verschillende 
artikelnummers loopt uiteen van 5.000 voor de kleinere 
tot ca. 25.000 voor de grote en academische zieken
huizen. 

• Er worden 2.000 tot 13.000 orders per jaar geplaatst 
bij 100 tot 2.000 verschillende leveranciers. 

• Gecombineerde inkoop in de vorm van samenwer
king tussen ziekenhuizen vindt zelden of nooit plaats. 

• In een ziekenhuis kan men 40 tot 300 verschillende 
afleverpunten voor goederen aantreffen. 

• De logistieke kosten (salarissen, voorraadkosten e.d.) 
bedragen 1 tot 4,5 miljoen gulden per ziekenhuis. Dit is 
1,5 tot 3 % van het totale ziekenhuisbodgeL 

• De inkoopwaarde van de goederen bedraagt 10 tot 50 
miljoen gulden. Dit is 18 tot 26% van het totale 
ziekenhuisbudget 

• In de ziekenhuizen worden 1.200 tot 2.500 verschil
lende artikelen op vOOIIaad gehouden in de centrale- en 
afdelingsmagazijnen. De voorraadwaarde daarvan is 
1 tot 3 miljoen gulden. 

• De hoogte van de voonaden uitgedrukt in het aantal 
weken verbruik verschilt naar gelang de goederen
stromen en varieert van 2 tot 18 weken. 

• Besparingsmogelijkheden op de inkoopwaarde van 
goederen liggen in de orde van grootte van 2 tot 10 %. 
Dit betekent 0,2 tot 5 miljoen gulden per ziekenhuis. 
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3 • Redenen om de logistieke 
organisatie te verbeteren 

Goederenstroombeheersing in ziekenhuizen staat volop 
in de belangstelling. 
Voor de ziekenhuizen betekent een goed lopende logis
tieke organisatie dat de aandacht van de 'gezondheids
zorgwerkers' (medici, verpleegkundigen e.a.) vooral 
gericht kan zijn op de behandeling en verzorging van 
palienten. Zorg en aandacht voor het op tijd aanwezig 
zijn van de benodigde artikelen moet niet hun zorg zijn. 

Daarnaast is er nog een aantal redenen waarom zieken
huizen projecten starten om de logistieke organisatie te 
verbeteren: 
• de externe budgetfinanciering dwingt de ziekenhuizen 

een uitgebalanceerd fmancieel-economisch beleid te 
voeren; 

• de druk op de financiele middelen (bezuinigingen) 
heeft geleid tot verzakelijking van het management 
en noodzaakt tot beheersing van het kostenniveau; 

• de noodzaak voor ziekenhuizen om op de kapitaal
markt te gaan opereren en de straffe condities van 
geldverschaffers La. v. de efficiency van het zieken
huisbedrijf; 

• ervaringen laten zien dat rationalisering van de 
bedrijfsvoering mogelijk en noodzakelijk is om de 
processen in het ziekenhuis op elkaar af te stemmen; 

• uit diverse projecten blijkt dat met een goede logis
tieke organisatie aanmerkelijke besparingen op de 
inkoopwaarde van goederen en op de logistieke 
kosten kunnen worden gerealiseerd; 

• eveneens blijkt dat de prestaties van de logistieke 
organisatie aanzienlijk verbeterd kunnen worden 
zoals verlcorting van doorlooptijden, verlaging van 
voorraden, vermindering van incourante voorraden, 
verhoging van de servicegraad; 

• logistieke ontwikkelingen zoals de toename van 
rechtstreekse leveringen {Public Warehousing). 
rationalisering bij leveranciers, de druk op produ
centen en distributeurs en de internationale concur
rentie; 

• bij specifieke omstandigheden zoals ver- en nieuw
bouwplannen, fusie en/of herhuisvesting. situaties 
waarin sprake is van beddenafbouw en capaciteits
reductie, bij samenwerldngs-verbanden en onderlinge 
leveringen tussen instellingen, en bij organisatie
aanpassingen door inkrimping of uitbreiding van 
specialismen; 

• mogelijke aanleidingen zijn (technische) ontwikke
lingen zoals EDI. barcode, computersystemen en 
intern informatiebeleid 



4. Logistieke doelstellingen 

Wat zijn de doelstellingen van de logistieke functie in de 
ziekenhuizen? Voor de beantwoording van deze vraag is 
het nodig de plaats van de logistiek t.o.v. de patiênten
zorg te definieren. 
De doelstelling van een ziekenhuis is het behandelen en 
verzorgen van de pati!nten (het primaire proces). Ten 
behoeve van het optimaal verlopen van het primaire 
proces is een aantal ondersteunende functies nodig. 
Enkele ervan zijn: 
• hotelfuncties (voeding, schoonmaak); 
• technische functies (apparatuur en instrumentarium); 
• logistieke functies (goederen); 
• administtatieve functies. 

De logistiek heeft een anderstewlende taak ten behoeve 
van de patientenzorg. De logistieke doelstellingen 
dienen daarop afgestemd te zijn. 
In figuur 1 zijn de logistieke doelstellingen weer
gegeven: 

Logistieke doelstellingen 

Patilmtenzorg is het primaire proces, 

De doelstelling bestaat uit twee hoofdelementen: 
• prestaties; 
• kosten. 

De doelstellingen m.b.t. de prestatie zijn gericht op het 
)uist'leveren van de goederen: 
• op tijd; 
• op de afgesproken plaats; 
• in de vereiste kwaliteit; 
• in de optimale hoeveelheid. 
De doelstellingen m.b.t. de kosten zijn erop gericht een 
zo optimaal mogelijke prestatie te leveren tegen zo laag 
mogelijke kosten. Daarbij dient het niveau van de 
integrale logistieke kosten beheerst te worden. 
Dit betekent een optimale afstemming tussen: 
• het rationaliseren van de logistieke bedrijfsprocessen 

(alle inkoop-, magazijn- en distributieactiviteiten); 
• het optimaliseren van de voorraadkosten; 
• het realiseren van besparingen op de inkoopwaarde 

van goederen. 

De logistieke taak is steeds een optimale afweging te 
maken tussen de prestatie en kwaliteit van de logistieke 
organisatie en de totale integrale logistieke kosten. 

logistiek management is een ondersteunde ftmctie 

Figuur 1 Logistieke doelstellingen 
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5. Stappenplan 

Het stappenplan voor goederenstroombeheersing in 
ziekenhuizen biedt het traject dat moet worden gevolgd 
om tot een doelmatige logistieke organisatie te komen. 
Het stappenplan bestaat uit zes stappen: 

Stap 1 is de start van het logistieke project • Het doel 
van deze stap is te zorgen voor betrokkenheid van het 
top- en middle management. 
D.m.v. het organiseren van interne worleshops wordt 
een introductie gegeven van de betekenis en het belang 
van logistiek in ziekenhuizen. Managers krijgen inzicht 
in logistiek, het belang daarvan en hun eigen rol in het 
verbeteren van de logistieke prestaties. Daarna wordt de 
projectorganisatie ontwm:pen: vorming stuurgroepen/of 
projectteam, regelen van venmtwoordeliJ"kheden en 
bevoegdheden, tijdschema etc. 
Tevens worden de strategische beleidsuitgangspunten, de 
doelstellingen en de resultaten van het project 
vastgesteld 

Stap 2 bestaat uit de analyse van de logistieke organi
satie. Door middel van een aantal interviews en het 
uitvoeren van een basisanalyse wordt de goederen
stroomorganisatie doorgelicht en worden de knelpunten 
zichtbaar gemaakt: de bestaande situatie met zijn 
kenmerken en tekorten komt in beeld 
Door een grondige analyse van de huidige situatie wordt 
de basis gelegd voor het vaststellen en invoeren van de 
verbeteringen. 

In stap 3 wordt de gewenste situatie gedefmieerd en 
worden de verbeteringen aangegeven. 

In stap 4 wordt het projectplan vastgesteld, waarbij in 
concrete deelprojecten wordt aangegeven op welke wijze 
de gewenste situatie wordt gerealiseerd 

In stap 5 worden de verbeteringen ingevoerd en 
medewerkers opgeleid en getraind. Het resultaat moet 
zijn een verbeterde logistieke besturing en het behalen 
van de doelstellingen. 

Stap 6 tenslotte is erop gericht door middel van 
'orutemoud' de gerealiseeide logistieke organisatie in 
goede staat te houden. Het verbeteren van de kwaliteit 
vereist gedurende lange tijd voortdurende aandacht van 
het management. Indien blijkt dat -op onderdelen- de 
plannen moeten worden bijgestuurd, dan worden de 
stappen 1 t/m 5 opnieuw doorlopen. 

In de praktijk zal de logistieke organisatie niet in één 
keer, maar in deelprojecten en in kleine stappen worden 
verbeterd. 
In elke stap van het project is het belangrijk de resulaten 
tot dan toe terug te koppelen naar het sttategisch beleid 

5 

stappenplan goederenstroombeheersing 
in ziekenhuizen 

.. Stap 1. Start project 
• inln:Jduc:üe Jogislielc 
• projec:~«ganisatle 

Stap 2. Analyse 
• in ll:urt brengen goederenstromen 
• org111isatle 
• proeedllrell 
• logistieke kOltal 
• prealllies 

Stap 3. Verbeterings-
mogelijkheden 
• logistieke organisatie 
• ~c:oncept 
• logistieke !tosten 
• prestat.ies 

Stap 4. Projectplan 

Stap S. Invoering 
verbeteringen 

Stap 6. Onderboud 

Figuur 2 Het stappenplan voor 
goederenstroombeheersing in ziekenhuizen 



Stap 1 Start project 

Stap 1.1. Introductie logistiek 

Het slagen van een logistiek project is afhankelijk van 
de mate waarin binnen de ziekenhuisorganisatie een goed 
draagvJak wordt geschapen. 
Dat vereist zorgvuldige introducti~ waarbij managers, 
logistiek verantwoordelijken èn gebruikers de 
doelgroepen zijn. 
De introductie heeft tot doel inzicht te geven in en 
belangstelling te wekken voor logistieke processen en 
een goede logistieke organisatie. 

De volgende elementen komen daarbij aan de orde: 
• logistieke principes; 
• resultaten van logistieke projecten; 
• de huidige manier van kijken naar logistiek in 

ziekenhuizen; 
• andere manier van kijken naar logistiek in 

ziekenhuizen; 
• logistiek simulatiespel (bijvoorbeeld het ketenspel); 

Het ketenspel is een -vereenvoudigde- simulatie van de 
goederenstroom. D.m.v. het ketenspel kunnen de spelers 
op een speelse wijze kennismaken met een aantal belang
rijke logistieke basisprincipes: 
• samenwerken tussen de 'ziekenhuislogistici' en de 

leveranciers in de goederenstroom is vaak voordelig 
voor alle betrokken partijen; 

• het optreden van keteneffecten en het voorkomen 
ervan; 

• het belang van integrale logistiek; 
• de functie van voorraden; 
• effecten van doorlooptijden van goederen- en 

informatiestromen. 

• het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal; 
• het cre!ren van besef omtrent een aantallogistieke 

problemen. 

De introductie vindt plaats in workshops die, bij voor
keur, binnen de organisatie worden gehouden. 
Deelnemers: directie. leidinggevenden op het terrein van 
logistiek en gebruikers (artsen. verpleegkundigen e.a.). 
Vorm: kennisoverdracht d.m.v. theorie en praktijk. 
De interne workshops hebben tevens tot doel te bepalen 
hoe de projectorganisatie wordt opgezet en welke 
resultaten moeten wonten bereikt. 
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Stap 1.2. Projectorganisatie 

Indien besloten wordt een logistiek project te starten is 
het belangrijk aandacht te besteden aan de inrichting van 
de projectorganisatie. Door een projectmatige aanpak 
wordt de kans vergroot op het succesvol realiseren van 
de verbeteringen. 
Bij de inrichting van de projectorganisatie worden 
bijvoorbeeld twee teams geformeerd: een stuurgroep en 
een projectteam. 

De stuurgroep fungeert als opdrachtgever van het 
project. In de stuurgroep dienen te participeren een lid 
van de directie (tevens voorzitter van de stuurgroep), één 
of meer betrokken diensthoofden, een leidinggevende 
van de Financieel Economische Dienst en enkele 
leidinggevenden van behandel- m/of verpleegafdelingen. 
De raak van de stuurgroep is het vaststellen van de 
resultaten en doelstellingen van het project en het bewa
ken van de voortgang en kwaliteiLDe uitvoering van het 
project moet worden opgedragen aan een projectleider. 

Het projecueam draagt zorg voor de daadwerkelijke 
uitvoering van het project en wonlt getrokken door de 
projectleider. 
Bij de samenstelling en keuze van het projectteam zijn 
een aantal aspecten belangrijk: 
• de projectleider moet bij voorleem een lijnmanager 

zijn die belang heeft bij het resultaat van het 
veranderingsproces; 

• het projectteam zal van geringe omvang dienen te 
zijn (3 tot 5 personen); 

• het team moet evenwichtig zijn opgebouwd: naast 
lijnfunctionarissen moet een stafmedewerker (met 
'materiedeskundid') worden ingeschakeld; 

• in ieder geval dienen de meest betrokken afdelingen 
in het projectteam te participeren; 

• de projectleider en de staffunctionaris moeten een 
aanzienlijk deel van hun tijd voor het project vrij 
kunnen maken, vaak circa 20 tot 50 %. 

Venlere van belang zijnde aspecten bij de project
organisatie zijn: 
• naast het resultaat dient duidelijk te zijn wat wel en 

wat niet tot het project behoort; 
• het project dient in fasen te worden uitgevoenl; 
• in de projectopdracht dienen de beheersaspecten tijd, 

kwaliteit en geld te worden opgenomen; 
• de voortgang van het project dient bij voorkeur 

schriftelijk gerapporteerd te worden; 
• regelmatig dient de achterban goed geinformeenl te 

worden over de voortgang van het projecL 

In de eerste stap dient de top van de organisatie overeen
stemming te bereiken over de resultaten en de strate
gische uitgangspunten van het logistieke projecL 
Bijvoorbeeld: streeft men al of niet een koppeling van 
de goederenlogistiek met de pati~ntenzorg na. is het 
project gericht op verbetering van de kwaliteit van de 
logistieke organisatie of juist op kostenbesparingen. 
etc. 
V oorwaarde is steeds dat het logistiek beleid past binnen 
het strategisch plan van het ziekenhuis. 



Stap 2 Analyse 

In deze stap wordt een inventarisatie en analyse gemaakt 
van de bestaande situade. 
De analyse heeft het karakter van een 'audit': een door
lichting van de logistieke organisatie. 
De analyse vormt de basis voor de verbeterings
voorstellen (stap 3). 
Afhankelijk van de beschikbare capaciteit en deskundig
heid binnen het ziekenhuis zal de doorlooptijd van de 
analysefase twee à drie maanden bedragen. 

Stap 2.1. In kaart brengen 
goederenstromen 

Bij het in kaart brengen van de goederenstromen wordt 
de aandacht gericht op verschillende facetten: 
• indeling in artikelsoorten en goederenstromen; 
• trends in inkoopwaarde per goederenstroom; 
• kengetallen goederenstromen; 
• kengetallen logistieke infmstructuur; 
• ABC - analyse. 

Tabeli Voorbeeld: indeling in en omvang (f) van 
goederenstromen. 

Logistieke kenmerken: Magazijn artikelen 
Artikelsoort: 

Medische artikelen 4 miljoen 

Huishoudelijke artikelen 3 miljoen 

Kantoorartikelen en drukwerken 2.5 miljoen 

Linnen -

Voeding 3 miljoen levens-
middelen 

Medicijnen 8 miljoen 

Is!lul..: 20,5 miljoen 
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Indeling in artikelsoorten en 
goederenstromen 

De eerste analyse betreft de verdeling van de totale 
goederenstroom in deelgoederenstromen. Dit is van 
belang omdat goederen die duidelijk verschillende eisen 
stellen aan de goederenstroombeheersing ook verschil
lend moeten worden benaderd. 
In ziekenhuizen zijn daarbij twee criteria van belang: 
• de artikelsoort; 
• de specifieke logistieke kenmerleen van de goederen. 
Artikelsoorten zijn bijvoorbeeld de medische artikelen, 
medicijnen, linnen, etc. 
M.b.L de specifieke logistieke kenmerken van de 
goederen wordt onderscheid gemaakt naar de plaats van 
het hoofd-VOOJ:Taadpunt: 
• wordt een artikel op voorraad gehouden in een 

(centraal) magazijn in het ziekenhuis, dan worden 
deze goederen magazijn artikelen genoemd; 

• wordt een artikel rechtstreeks voor de verbruiker 
besteld bij externe leveranciers, die een voorraad
functie vervullen voor het ziekenhuis, dan wordt er 
gesproken van leverancier artikelen. 

In tabel I is een indeling gegeven van de belangrijkste 
goederenstromen in het ziekenhuis, waarbij onderscheid 
wordt gemaakt naar artikelsoorten en naar de logistieke 
kenmede en. 
De omvang van de goederenstromen wordt uitgedrukt in 
de inkoopwaarde per jaar. 

Leverancier artikelen 
Th.tu.t 

10 miljoen 14 miljoen 

5 miljoen 8 miljoen 

3 miljoen 5.5 miljoen 

2,5 miljoen 2,5 miljoen 

2,5 miljoen dagvers 5,5 miljoen 

3 miljoen 11 miljoen 

26 miljoen 46,5 miljoen 



Trends in inkoopwaarde per 
goederenstroom 

Nadat de goederenstromen zijn gedefinieerd dient een 
inventarisatie van de inkoopwaarden te worden gemaakt. 
Bij voorkeur over een wat langere periode b.v. de laatste 
5 jaren. Trends worden zichtbaar in stijging respectie
velijk afname van de goederenstromen. 
De inkoopwaarde wordt bepaald in guldens per jaar. In 
figuur 3 zijn de gegevens met behulp van zgn. index
cijfers gepresenteerd (index 1986=100). 
De inkoopwaarden worden ook gerelateerd aan het 
productievolume van het ziekenhuis. Als parameter kan 
bijvoorbeeld het aantal opnamen gekozen worden (zie 
tabel2). 
In de voorbeelden zijn de goederenstromen onderscheiden 
naar artikelsoort. Deze indeling komt redelijk overeen 
met de indeling van de kostensoorten van het Nationaal 
Ziekenhuisinstiblut (NZI) die de meeste ziekenhuizen 
gebruiken. 

index 1986=100 
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..". ....... 
... _ -· ' • - linnen 
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80+-------+----------~-----~-----~ 
1986 1987 1988 1989 1990 

Figuur 3 Voorbeeld analyse inkoopwaarde (indexcijfers) 
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Tabel2 Voorbeeld analyse inkoopwaarde in f per 
opname 

medische kantoor medi- linnen totaal: 
artikelen artikelen cijnen 

1986 751,- 563,- 590,- 134,- 2.038,-
1987 798,- 576,- 633,- 131,- 2.138,-
1988 819,- 551,- 637,- 127,- 2.134,-
1989 877,- 610,- 645,- 135,- 2.267,-
1990 961,- 614,- 735,- 137,- 2.447,-

Met deze analyse zijn trends in de inkoopwaarde van de 
goederenstromen zichtbaar gemaakt. zodat evenwele 
verschuivingen in het veri>ruikspatroon herkenbaar 
worden. 
N.b.: de gegevens m.b.L de analyse dienen gecorrigeerd 
te worden op inflatie en/of prijsindex. 



Kengetallen goederenstromen 

Een nadere analyse van de goederenstromen vereist het 
opsporen van de voor het ziekenhuis karakteristieke 
kengetallen. 
Deze kengetallen dienen per goederenstroom te worden 
geïnventariseerd (b.v. m.b.v. de indeling van tabel1). 
Daarbij dienen echter steeds de vragen beantwoord te 
worden: 'hoeveel tijd en moeite kost het om de gegevens 
te verzamelen' en 'wat is het nut van deze kengetallen'. 
Uit praktische overwegingen kan gekozen worden om 
per hoofdstroom grove kengetallen te inventariseren. 
In tabel 3 zijn de belangriJKste kengetallen per 
goederenstroom aangegeven. Als voorbeeld is genomen 
de goederensbOOm medische artikelen. 

Tabe/3 Voorbeeld kengetallen goederenstromen 

Aantal 
per jaar. 

Inkoop: 
Leveranciers: 500 
Orders 6.000 
Orderregels: 17.500 
Artikelnummers: 
• magazijn artikel 800 
• leverancier artikel 4.200 

Goederenon tvangst: 
Ontvangsten: 5.500 
Ontvangstregels: 20.000 

Opslag: 
Besteladviezen: 5.700 
Interne aanvragen: 12.000 
Interne aanvraagregels: 60.000 

Distributie: 
Colli: 16.000 

Opslag afdeling: 
Interne aanvragen: 23.000 
Spoedbestellingen: 1.700 
Retouren: 400 

Deze kengetallen geven een goed beeld van de omvang 
van de desbetreffende goederenstroom. 
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Kengetallen logistieke infrastructuur 

Naast de kengetallen per goederenstroom, dienen kenge
tallen m.b.L de logistieke infrastructuur te worden 
verzameld. Hiermee wordt zichtbaar gemaakt welke 
ttansportmiddelen, liften, opslagruimtes e.d. beschikbaar 
zijn voor de logistieke activiteiten. 
In tabel4 zijn voorbeelden gegeven. 

Tabel4 Voorbeeld kengetallen logistieke infrastructuur: 

Aantal: 

Magazijn: 
M2: 1.350 
Palletplaatsen: 120 
Legbordplaatsen: 550 
Materieel (stapelaar e.d.): 2 

Distributie: 
Transport bakken: 45 
Transport wagens (rolc.): 12 
Goederenliften: 5 
Gem. ttansportafstand (m): 120 

Opslag afdeling: 
Afleverpunten: 100 
M2 per afleverpunt 12 



ABC - analyse 

Een doeltreffende methode om inzicht in de voouaad
situatie te verkrijgen is het uitvoeren van een ABC
analyse. 
De ABC - analyse, die het assortiment artikelen onder
verdeelt in veel, middelmatig en weinig gevraagde 
artikelen is een nadere detaillering van de bekende 
80-20%-regel (20% van de artikelen vonnt 80% van de 
omzet van het assortiment). 

De basis van de ABC-analyse wordt gevonnd door de 
wet van Pareto: de meeste situaties worden bepaald door 
slechts een klein aantal (20 %) variabelen. Indien men 
deze variabelen beheerst. beheerst men het grootste deel 
van de activiteiten (80% ). 
De aanduiding 80-20%-regel zou kunnen worden 
opgevat als resulterend in een som van 100. Dit is niet 
juist. Een 90-15%-regel of 80..30%-regel behoort 
eveneens tot de mogelijkheden. 

De ABC - analyse kan worden gebruikt om een aantal 
tactisch I strategische beslissingen te nemen. B.v. aan 
welke artikelen moet de meeste aandacht worden 
gegeven, hoe moet het magazijn worden ingedeeld, hoe 
vaak moet er besteld worden, in welke magazijnen 
moeten welke artikelen op voorraad worden gehouden, 
welke artikelen kunnen uit het assortiment worden 
genomen etc. 
De ABC -analyse kan worden toegepast op een aantal 
gezichtspunten, te weten: 
• op artikelen qua omzet (zie figuur 4), volume, 

voouaadwaarde en mutaties; 
• op de leveranciers qua omzet en breedte van het 

assortiment; 
• op de verbruikende afdelingen in het ziekenhuis. 
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In figuur 4 is de ABC - analyse van artikelen I omzet 
grafisch weezgegeven: 
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Figuur 4 ABC- analyse van artikelen I omzet (f) 

Op de horizontale as is het aantal artikelen vermeld, 
terwijl op de verticale as de omzet wordt aangegeven. 
De A-groep betreft 20 % van de artikelen uit het assor
timent die verantwoordelijk zijn voor 80 % van de 
omzet. De B-groep wordt gevonnd door 10 % van de 
artikelen met een aandeel in de omzet van 15 %. DeC
groep vormt het restant. 

De procedure voor het maken van een ABC - analyse is als 
volgt: 
1 . Stel het jaarverbruik vast in stuks voor elk artikel. 
2. Vermenigvuldig dit jaarverbruik met de artikelprijs; dit 

is het jaarverbruik in guldens. 
3. Tel het jaarverbruik in guldens van alle artikelen op. 
4. Deel het jaarverbruik in guldens per artikel door het 

totale jaarverbruik in guldens van alle artikelen. 
5 • Zet de artikelen in volgorde van afnemend percentage 

van het totale jaarverbruik. 
6. Onderzoek de verdeling van de jaarlijkse omzet en 

groepeer de artikelen op basis van het percentage van 
de jaarlijkse omzet. 



Stap 2.2. Organisatie 

In deze stap wordt de organisatievorm van de logistieke 
afdelingen en de verantwoordelijkheden m.b.t. het 
goederenbeheer geinventariseetd. Daarbij worden 
onderscheiden: 
• de logistieke activiteiten; 
• de organisatieslnlCtuur; 
• het logistiek beleid; 
• verantwoordelijkheden. 

De logistieke activiteiten 

Allereerst dient de omvang van de logistieke activiteiten 
die in het ziekenhuis worden uitgevoerd, te worden 
geinventariseerd. 
De volgende checklist kan daarbij een hulpmiddel zijn: 

].Interne aanvraag 
• afdelingsvoonaad bewaken en interne bestellingen 

plaatsen bij het Centraal Magazijn, Inkoop, 
Sterilisatie Afdeling of Atx>theek; 

• spoedbestellingen ophalen bij magazijnbalie; 
• retourgoederen klaarzetten voor transport. 

2./nkoop. 
• ontvangst van interne bestellingen (van de afdelingen 

en het centraal magazijn); 
• offertevergelijking, prijsonderhandeling en 

leverancierskeuze; 
• voorbereiden en afsluiten van afroepcontracten; 
• plaatsen van orders bij leveranciers; 
• voorbereiden en afsluiten diverse soorten contracten 

(uitbesteding, onderhoud, lease etc.); 
• levertijdbewaking; 
• factuurconb'Ole aan de hand van ontvangstmelding, 

pakbon en order. 

3. Goederenontvangst 
• ontvangst van goederen; 
• conb'Ole aantal colli aan de hand van pakbon en 

a:der; 
• uitsplitsen goederen: magazijn artikelen resp. 

leverancier artikelen (naar afdeling); 
• opslag magazijn artikelen in stellingen magazijn. 

4. Ort:krverzamelen (intern) 
• muteren van de voorraadadministratie; 
• verzamelen van artikelen aan de hand van 

geleidebonnen (interne bestellingen); 
• conlmle van de vemunelde artikelen en gereedmaken 

voor distributie (adresseren); 
• uitvoeren voorraadtellingen. 

5. Distributie en transport 
• transport en aflevering van goederen op de afdeling; 
• bevoorraden van afdelingen (automatische 

bevoorrading); 
• verzamelen en transport van retourgoederen van de 

afdelingen. 
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6. Opslag op afdeling 
• geleverde artikelen conb'Oleren (aantal en kwaliteit); 
• opslag artikelen in de bergruimte en/of de kast 

7. Voo"ODdbeheer 
• besteladviezen genereren, beoordelen en sturen naar 

Inkoop; 
• beheer voorraadparameters zoals bestelniveau, bestel

boeveelheid en levertijd; 
• beheer assortiment magazijn artikelen: katalogus 

uitgeven, incourante voonaad opruimen, ere; 
• deelname aan standaardisatiecommissie; 
• bepalen assortiment per bestelpunt; 
• afroepen artikelen waarvoor een afroepcontract 

bestaat. 
N.b: vomraadbeheer van zowel centrale voorraad als van 
de voorraden op de afdelingen (decentraal). 

8. Logistieke besturing 
• meten en bijsturen van logistieke prestaties; 
• beheersen van de integrale logistieke kosten; 
• uitvoeren van kosten I baten analyses; 
• afstemmen van de onderlinge activiteiten m.b.t. de 

goederensb'Omen. 

De organisatiestructuur 

Afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 
van de logistieke activiteiten zijn o.a.: 
• Inkoop (INK); 
• Bedrijfsbureau (BB); 
• Centraal Magazijn (CM); 
• Transport (TR); 
• Linnen afdeling (LIN); 
• Keuken (KEU); 
• Apotheek (APO); 
• Sterilisatie afdeling (STE); 

De bedoeling van deze stap is drieledig: 
• geef de organisatiestructuur weer van het totale 

ziekenhuis door middel van een organisatieschema; 
• geef daarin de plaats van bovenstaande afdelingen 

aan; 
• geef per afdeling aan: 

- de organisatieslnlCtuur; 
- de functies; 
-het aantal 'fu11 time equivalenten' (fte); 
- de waarderingsscbaal per functie. 

Het logistiek beleid 

Aan de orde komen vragen als: 
• Is er een logistiek beleidsplan ? 
• Maakt het logistiek beleidsplan deel uit van het 

totale ziekenhuisbeleid ? 
• Zijn er logistieke doelstellingen ? 
• Worden in het management team de logistieke 

doelstellingen vergeleken met de resultaten ? 



Verantwoordelijkheden 

Belangrijk in deze stap is na te gaan hoe de verantwoor
delijkheden en bevoegdheden op logistiek: gebied zijn 
verdeeld. 
De volgende VIagen dienen te WOlden beantwoord: 
• Welke functionaris is vemntwoordelijk voor welke 

deeJaspecten van de goederenstromen '1 
• Wie is verantwoordelijk voor het totale goederen

stroomtraject in het ziekenhuis '1 
• Hoe zijn de bevoegdheden geregeld '1 
• Wie is verantwoordelijk voor de hoogte van de 

centrale voorraden ? 
• Hebben de logistieke afdelingen verantwoordelijkheid 

over het beheer van de voorraden van de verpleeg- en 
behandelafdelingen ? 

Goederenstroom Medische art. Medische art. 
(magazijn art) (leverancier art) 

Activiteit: 

Interne aanvraag CM AFD 

Inkoop INK INK 

Goederen CM CM 
ontvangst 

Ordexver- CM -
zamelen 

Transport CM TR 

Opslag afdeling CM AFD 

Voorraadbeheer BB -

Figuur 5 Inventarisatie logistieke verantwoordelijkheden 
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• Wie is verantwoordelijk voor de incourante voor
raden ? Op wiens budget worden ze afgeschreven ? 

• Heeft het ziekenhuis een centrale of een decentrale 
budgetverantwoordelijkheid ? 

• Is iedereen duidelijk wie voor bepaalde punten 
aanspreekbaar is '1 

Zo mogelijk dienen de verantwoordelijkheden per 
goederenstroom te WOlden onderzocht 
Een meer gedetailleerde inventarisatie kan worden 
gemaakt door per logistieke deelactiviteit na te gaan 
welke afdeling I functionaris verantwoordelijk is voor de 
uitvoering ervan. 
In een verdere uitwerking kunnen de functionele relaties 
tussen afdelingen en medewerkers d.m.v. analyse
technieken in kaait woroen gebracht 
Bij het inventariseren van de verantwoordelijkheden kan 
het volgende schema als leid:mad woroen gebruikt 
(voorbeeld): 

Medicijnen Levens- Linnen 
middelen 

AFD AFD LIN 

APO lNKJKEU INK 

APO CM CM 

APO KEU LIN 

TR KEU TR 

APO AFD TR 

APO BB -



Stap 2.3. Procedures 

In deze stap worden de versebillende procedures 
geïnventariseerd en de administratieve organisatie in 
kaart gebracht. Daarbij gaal het om vragen als: 
• Zijn de procedures schriftelijk vastgelegd ? 
• Is iedere betrokkene bekend met de procedures? 
• Zijn de diverse procedures eenduidig en helder ? 
• Dragen de bestaande procedures in voldoende mate 

bij tot een effectieve en effici!nte wijze van werken ? 
• Wordt in het traject van aanvraag{mkoop/ontvangst/ 

opslagldisuibutie/atlevering voldoende gecontroleerd 
op kwaliteit, prijs en hoeveelheid ? 

• Zitten de procedures mtioneel in eJkaar? 
• Kan de mate van bureaucmtie worden verminderd? 

De procedures dienen zoveel mogelijk per activiteit en 
gg goederenstroom beschreven te worden: 
• de interne aanvragen; 
• het inkoopproces; 
• de goederenontvangst; 
• het orderverzamelen; 
• de distributie en het t:rans{XJrt; 
• de opslag op de afdeling; 
• het voorraadbeheer; 
• de logistieke besturing. 

Bij de beschrijving van de procedures dient in ieder geval 
aan de orde te komen: 
• de werkwijze; 
• welke functionarissen de handelingen uitvoeren; 
• welke infonnatie men nodig heeft (bijvoorbeeld voor 

het orderverzamelen heeft men een geleidebon nodig 
met daarop vermeld artikel, aantal en afdeling); 

• wat bet resultaat dient te zijn van elke handeling, 
zoveel mogelijk gefonnuleerd in tennen van OUiput. 
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Stap 2.4. Logistieke kosten 

In deze stap worden de logistieke kosten zichtbaar 
gemaakt. De logistieke kosten kunnen worden 
gedefinieerd als de kosten die bet ziekenbuis moet 
maken om de goederen in te kopen, op te slaan en te 
transporteren naar de afdeling. 
Alvorens te beginnen dient gerealiseerd te worden dat de 
meeste administratieve informatiesystemen in de zieken
buizen financieel-economisch geörienteerd zijn, bijvoor
beeld de jaarrekening en het grootboek. Dit betekent dat 
de informatie over de omvang van de logistieke kosten 
niet meteen beschikbaar is. De gegevens ten behoeve 
van bet vaststellen van de logistieke kosten zullen 
moeten worden gemeten, ve.rzameld en bewerkt tot 
bmikbare infonnatie. 

De logistieke kosten bestaan uit de posten: 
• salariskosten; 
• voorraadkosten; 
• exploitatiekosten van logistieke afdelingen; 
• opleidingskosten; 
• automatiseringskosten; 
• kosten vàn gebouwen, ruimten en energie. 

Bij het meten van de logistieke kosten kan de volgende 
checklist (figuur 6) een hulpmiddel vonnen. De 
-fictieve- getallen die als voorbeeld zijn gegeven 
betreffen die van de goederenstroom 'medische artikelen'. 



Leidraad logistieke kosten 

Kostensoort: In /: Methode van bepaling: 

Salariskosten: 

Bestelkosten f 120.000,- (30/60) uur x 6000 orders x f 40,-

HamDingkosten van het maken van de Gemiddelde tijd (in minuten) nodig per order 
order, zowel van administratief gedeeld door 60 minuten maal het aantal orders 
medewerkers als van inkopers maal het uurtarief per functiegroep 

Magazijnhandling f 188.125,- ((15/60) uur x 5500 ontvangsten x f 35,-) + 
{{4/60) x 60000 aanvraagregels x f 35) 

Handlingkosten van de goederenontvangst Gemiddelde tijd nodig per goederenontvangst 
en van het orderverzamelen maal aantal ontvangsten plus 

gemiddelde tijd nodig per verzamelde 'order-regel' 
maal het aantal interne aanvraagregels 
gedeeld door 60 minuten maal het uurtarief per 
functiegroep 

Distributie f 40.000,- (20/60) uur x 4000 x f 30,-

Handlingkosten van distributie en gemiddelde tijd nodig per transport gedeeld door 
transport van de goederen naar de 60 minuten maal het aantal transporten maal het 
afdelingen in het ziekenhuis uurtarief 

Administratie, leiding en staf f 15.000,- f 150.000 x 50 % 

'Overheadkosten' van de administratie, Totale salariskosten van administratie, leiding 
leiding en staf van de logistieke afdelingen en staf van de logistieke afdelingen maal een 

procentuele verdeelsleutel 

Beheer afdeüngsvoomxJen f 208.000,- {60/60) uur x 52 weken x 100 afleverpunten 
x f 40,-

Handlingkosten van de voorraden op de Gemiddelde tijd per week voor beheer 
afdelingen: bestellen, informeren, opslag, afdelingsvOOITaden maal 52 weken 
administratie, etc maal het uurtarief 

Voorraadkosten: 

Centrale voorraad f 215.000,- f 1.075.000,- x 20 % 
Gemiddelde waarde van de voorraad maal20% 
(10% =rentekosten, 10% =kosten van 
incourante voormden) 

Voorraden op de afdelingen in het f 325.000,- f 1.625.000,- x 20 % 
ziekenhuis Gemiddelde waarde van de voorraad maal20% 

(steekproef met extrapolatie, schatting) 

Exploitatiekosten: 

Alle kosten met betrekking tot de f 156.000,- Kosten van kantoormiddelen, huishoudelijke 
bedrijfsvoering van de logistieke artikelen, drukwerken, brandstof etc. 
afdelingen maal een procentuele verdeelsleutel 
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Leidraad logistieke kosten (2) 

Kostensoort: In f: 

Opleidingskosten: 

De kosten die door de logistieke afdelingen f 8.000,-
per jaar worden besteed aan in- en/of 
externe opleidingen 

Automatiseringskosten: 

De kosten die voortvloeien uit het gebruik f 43.000,-
van ~utomatiseerde infonnatiesystemen 
b.v. een voorraadbeheersysteem 

Kosten van gebouwen, ruimte en 
energie: 

De kosten van huisvesting, de magazijnen f 96.000,-
en opslagfaciliteiten (b.v. stellingen) en 
de energiekosten {gas, licht, water) 

Totaal: f 1.474.125,-

Figuur 6 Leidraad logistieke lcosten (voorbeeld) 

Het is vrij bewerkelijk om op bovenstaande wijze de 
logistieke kosten te bepalen. Eventueel zijn tijd
metingen noodzakelijk. Een grovere methode is de 
logistieke kosten te bepalen voor de goederensttomen 
medische-, huishoudelijke- en kantoor artikelen en 
voedingsmiddelen (m feite het grootste deel van de 
goederenstromen die door inkoop worden behandeld) 
tezamen, door alle salarislasten van inkoop, het 
magazijn en het transport bij elkaar op te tellen. Het 
gevaar hiervan is dat het een bevestiging van de huidige 
situatie is en niet uitgaat van nonnen. 

De logistieke kosten kunnen wOlden uitgedrukt als 
percentage van de inkoopwaarde van de goederen. Dit 
kan een goede maatstaf zijn om: 
• in het eigen ziekenhuis de logistieke kosten per 

goederensttoom te vergelijken; 
• trends in de tijd zichtbaar te maken (bijvoorbeeld als 

gevolg van een project zijn de kosten met 5% 
gedaald); 

• de logistieke kosten van ziekenhuizen onderling te 
vergelijken. 
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Metbode van bepaling: 

Opleidingen per medewelker b.v. 
voorraadbeheer, onderbandelen etc. 
maal een procentuele verdeelsleutel 

Hardware: aantal terminals, printers + 
verdeelsleutel centrale computer 
Software: kosten programmatuur+ 
verdeelsleutel centrale systemen 
Gebruik: b.v. aantal CPU tikken maal tarief 
maal een procentuele venteelsleutel 

800 m2 x f 120,-
Aantal vierkante meters maal tarief per vierkante 
meter maal een procentuele verdeelsleutel 

Door middel van deze inventarisatie zijn de logistieke 
kosten gemeten, zo mogelijk per goederenstroom. Een 
vergelijking tussen de kostenniveau's van de goederen
stromen kan het inzicht van het management vergroten 
bij het stellen van prioriteiten. In de analyse wordt het 
relatieve belang van de verschillende kostenelementen 
vastgesteld en wordt, op basis van de mate van 
be"mvloedbaarheid, beoordeeld waar de belangrijkste 
potentiêle besparingsmogelijkheden realiseerbaar zijn. 
Door de TUE wordt een rekenmodel ontwikkeld 
waannee 'what-if analyses kunnen worden uitgevoerd 
m.b.L besparingen op de logistieke kosten. 



Stap 2.5. Prestaties 

In deze stap wordt de actuele prestatie van de logistieke 
organisatie gemeten door middel van prestatie
indicatoren. Prestatie-indicatoren zijn getallenen/of 
verhoudingsgetallen die aangeven hoe goed of slecht een 
proces presteert en in hoeverre er van een tevoren 
bepaalde norm wordt afgeweken. 
Prestatie-indicatoren die moeten worden gemeten zijn: 
• doorlooptijd 
• smricegraad 
• hoogte van de voorraden 
• het percentage incourante voorraad 
• leverbetrouwbaarheid en leveltijden van leveranciers 
• betrouwbaarheid van de voorraadgegevens 
Ter illustratie is in figuur 7 een meting van de 
doorlooptijden van de leveranciers artikelen gegeven. 

0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

doorlooptijd (dagen) 

Figuur 7 Voorbeeld meting doorlooptijden van 
leveranciers artikelen 

De doorlooptijd wordt gemeten als de tijd die ligt tussen 
het moment van aanvragen en het moment van leveren 
van de goedrren. 
De servicegraad (van het centraal magazijn) wordt 
gedefinieerd als het aantal aanvragen dat direct uit 
voorraad kan worden geleverd 
De hoogte van de voo"aden kan worden uitgedrukt in 
geld (de financiele waarde van de voorraad) of in het 
aantal weken verbruik. Voorbeeld: indien de gemiddelde 
voorraadwaarde f 800.000,- is, het jaarverbruik 
f 4.000.000,- is, dan is de hoogte van de voorraad 
(800.000,- I 4.000.000,-) x 52 = 10,4 weken. 
Het percentage incourante voorraad geeft dat deel van de 
voorraad aan waarvan de steriliteits- of verloopdatum is 
verstreken, of gedurende een lange periode (b.v. een jaar) 
niet door afdelingen is besteld en naar verwachting de 
komende tijd ook niet meer besteld zal worden. 
De leverbetrouwbaarheid van de leveranciers wordt 
gemeten als het percentage leveringen dat geleverd wordt 
op de afgesproken leverdag en in de afgesproken 
hoeveelheid 
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De betrouwbaarheid van de voorraadgegevens geeft het 
percentage aan van het aantal artikelen waarvan de 
administratieve voorraad (uit de kaartenbak of het 
geautomatiseerde informatiesysteem) gelijk is aan de 
fysieke voorraad (op de plank). 

In veel gevallen zal het ziekenhuis slechts in beperkte 
mate logistieke prestatie-cijfers beschikbaar hebben. Dat 
betekent dat zelf metingen moeten worden verricht 
(eventueel dm.v. steekproeven) 
Bij voorkeur moeten de prestaties die gemeten zijn, 
worden vergeleken met normen. Dit kunnen zijn in het 
ziekenhuis geldende normen, normen van vergelijkbare 
ziekenhuizen of landeliJK vast te stellen normen en 
kengetallen. 

Naast de kwantitatieve meting is het van belang door 
middel van enkele interviews met klanten een meer 
subjectieve beoordeling te krijgen over het serviceniveau 
van de logistieke organisatie. 
Daarbij komen vragen aan de orde als: 
• Heeft u voldoende informatie om de goederen aan te 

vragen (b.v. artikelinformatie, prijzen, levertijden, 
bestelhoeveelheden etc.) ? 

• Worden de goederen binnen de afgesproken levertijd 
geleverd; wordt u geinfonneerd indien de leverdatum 
overschreden wordt? 

• Krijgt u informatie omtrent het verbruik van de 
goederen en de stand van zaken m.b.L het goederen
budget? 

• Vindt er overleg plaats over standaardisatie van het 
assortiment, nieuwe artikelen, andere toepassingen 
e.d? 

Het resultaat van de tweede stap, de analyse, is een 
grondige inventarisatie van de huidige stand van zaken 
van de goederenlogistiek in het ziekenhuis ('ist
situatie1. Daarbij zijn een aantal zaken in kaart gebracht 
(transparant gemaakt) c.q. gemeten: 
• de goederenstromen; 
• organisatie en verantwoordelijkheden; 
• de verschillende procedures; 
• de logistieke kosten; 
• de prestaties. 
Het is essentieel om de uitkomsten van de analyse te 
toetsen aan het strategisch beleid 
Aan het eind van stap 2 dient helder te zijn welke knel
punten worden ervaren en welke aandachtspunten voor 
verbetering worden gefonnuleerd 



Stap 3: Verbeterings-
mogelijkheden 

In deze stap wordt consensus bereikt over de gewenste 
situatie ('soU-situatie') waarin een aantal verbeterings
mogelijkheden worden vastgesteld. Tevens dient duide
lijk omschreven te worden wat de resultaten en doelstel
lingen zijn van de verschillende verbeteringen. 
De derde stap kan worden uitgevoerd d.m.v. een work
shop of werkconferentie. Het voordeel hiervan is dat: 
• in een korte tijd belangrijke strategische keuzes 

kunnen worden gemaakt; 
• consensus wordt bereikt zodat het draagvlak voor het 

invoeren van de verbeteringen vergroot wordt; 
• de motivatie en betrokkenheid t.o.v. de veranderings

processen worden vergroot (neuzen worden in 
dezelfde richting gezet'). 

In de praktijk zullen tijdens de workshop keuzes op 
hoofdlijnen worden gemaakt. die daarna door het 
projectteam in detail verder worden uitgewerkt. 

In deze fase zullen beslissingen worden genomen die 
betrekking hebben op twee niveau's in de organisatie: 
• het tactisch I strategisch niveau: beslissingen van 

diensthoofden en directie; 
• het operationeel niveau: dagelijkse besluitvorming 

van uitvoerende medewerka"s. 
V oorbeelden van tactisch I strategische beslissingen 
zijn: 
• de keuze van de locatie van magazijnen en 

voorraadpunten; 
• de keuze van 'pakketleveranciers': dit zijn 

leveranciers waannee raamconttacten worden 
afgesloten over het leveren van een breed assortiment 
artikelen; 

• de lay-out van het magazijn. 
Voorbeelden van operationele beslissingen zijn: 
• de keuze over het per artikel aan te vullen aantal in 

de bevoorradingskasten; 
• de route van het transport; 
• de keuze van de bestelhoeveelheid. 

De verbeteringsvoorstellen hebben betrekking op een 
viertal aspecten: 
• de inrichting van een heldere, duidelijke logistieke 

organisatie waarin de verdeling van ver.mtwoorde
lijkheden, taken en bevoegdheden goed geregeld is; 

• de wijze van beheersing van de goederenstromen; 
• acties die kunnen worden uitgevoerd om het niveau 

van de logistieke kosten te beheersen en te verlagen; 
• de verbetering van de prestaties van de logistieke 

organisatie. 
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Stap 3.1. Logistieke 
organisatie 

Goederenstroombeheersing veronderstelt een duidelijke 
verdeling van verantwoordelijkheden voor de verschil
lende stadia in de doorstroming van goederen door het 
ziekenhuis. 
Bij de keuze en inrichting van een logistieke organisatie 
moeten een aantal strategische beslissingen worden 
genomen zoals: 
• Is er een Logistiek Manager nodig ? 
• Moet deze direet aan de directie rapporteren ? 
• Moet er een centrale Logistieke Dienst worden 

geformeerd of wordt gekozen voor een decentrale 
organisatievonn ? 

• Hoe wordt het strategisch beleid geformuleerd en op 
welke wijze zal worden geanticipeerd op toekomstige 
ontwikkelingen ? 

• Moeten de diverse verantwoordelijlcheden per 
goederenstroom zoveel mogelijk binnen één afdeling 
of dienst worden ondergebracht ? 

• Hoe wordt de coördinatie geregeld tussen de 
betrokken afdelingen ? 

De keuze van de logistieke organisatie is uiteraard per 
ziekenhuis verschillend en is o.a. afhankelijk van de 
grootte van het ziekenhuis, de totale organisatiestructuur 
en de gangbare opvattingen over organisatie, 
verantwoordelijkheden e.d. 



Een oplossing is alle logistieke activiteiten en de 
verantwoordelijkheid m.b.L de goederenstromen onder te 
brengen binnen één organisatorische eenbeid b.v. een 
Logistieke DiensL Deze dienst coördineert alle 
operationele processen m.b.t. inkoop, opslag en 
distributie. 
Een voorbeeld van een dergelijke logistieke organisatie 
is gegeven in figuur 8: 

Dir.etJe 

Figuur 8 Voorbeeld logistieke organisatie 
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Nadat de organisatievonn is gekozen dient aan de volgende 
operationeel/ tactische aspecten aandacht geschonken te 
warden: 
• de doelstelling en bet beleid van de logistieke 

organisatie; 
• de visie binnen die organisatie t.a.v. 

goederenstroom beheersing; 
• de functies die binnen de afdelingen zijn te onder-

kennen (functietypering); 
• de taken die moeten worden uitgevoerd; 
• een goede verdeling van staf- en lijntaken; 
• bet 'niveau' van de functies (functiewaardering); 
• de vereiste opleidingen per functie alsmede andere 

functie-eisen; 
• de kwantitatieve onderbouwing van het aantal 

benodigde medewerkers (fte's) per functie; 
• de verantwoordelijkheden per functie per specifiek 

deel van de goederenstroom; 
• de overlegstructuur binnen de logistieke organisatie; 
• de wijze van coördinatie en afstemming met andere 

afdelingen en diensten; 
• bet benoeming van functionaris(sen) die de eindver

antwoordelijkheid dragen voor de goederenstromen. 

Het resultaat van deze stap is een keuze van de 
logistieke organisatie, waarbij een aantal aspecten nader 
is uitgewerlá, en de inbedding van de logistiek in de 
totale ziekenhuisstructuur. 



Stap 3.2. Beheersconcept 

In deze stap gaat het om de sttategische vraag hoe men 
de goederenstroom zal gaan beheersen ('in de vingers 
krijgen'). Dit betekent dat een beheersconcept moet 
worden opgesteld waarin per goederenstroom een aantal 
tactisch I strategische beslissingen moeten worden 
genomen m.b.t: 
• de methoden van aanvragen, inkopen. opslag. 

bevoorrading en intern transport; 
• het al of niet uitbesteden van activiteiten aan 

leveranciers of logistieke dienstverleners; 
• de informatiesttomen die daarbij nodig zijn; 
• de belangrijkste voorraadpWlten met daarbij de 

bepaling van de voorraadfuncties en de 
voorraadhoogtes; 

Goederenstroom: Medische artikelen: 

Aanvraagmethode: barcode scanning 

Bevoorradingsmethode: automatische bevoorrading 

• de belangriJleste prestatie-indicatoren waannee de 
logistieke prestatie wordt gemeten zoals die door de 
interne klanten ervaren wordt; 

• de verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
goederenstroom. 

In figuur 9 is een beheersconcept voor twee 
goederensttomen weergegeven (vooibeeld): 

Linnen: 

'automatisch' 

4 x per week leveren van vaste 
1 x per week bevoorrading kasten hoeveelheden, 1 x per week 
standaard assortiment. min/max vrd correctie op verbruik a.d.h. van 

verpleegdagen 
Distributie: Logistieke Dienst Levmmeier 

Voorraadpunten: A en B artikelen: voorraad Op afde- Op afdelingen en bij leverancier 
tingen en centraal magazijn Bij linnendienst veiligheidsvoorraad 
C artikelen: voorraad op afdelingen voor correctie (Se keer). opvangen 
en bij leverancier fluctuaties verbruik en bij 

leverproblemen van leveranciers 
Voomtadhoogte: Centraal Magazijn: 6 weken Linnendienst 3 dagen 

Afdelingen: 2 weken Afdelingen: 2 dagen 

Prestatie-indicatoren Doorlooptijd; 3 uur % Retour naar leverancier: < S % 
Servicegraad: 98 % Kosten per kg: f 2,85 

Verantwoordelijk 
voor de goederenslroom: Hoofd Logistieke Dienst Hoofd Linnendienst 

Figuur 9 Beheersconcept 
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Bij het uitwerken van de methode van aanvragen, 
inkopen, opslag, bevoorrading en intern transport dienen 
een aantal operationeel/ tactische vragen te worden 
beantwoord. en onderwerpen aan de orde te komen zoals: 
* m.b.t. aanvragen: 
• Is er een katatogus met artikelinfonnatie nodig ? 
• Moeten de aanvragen per bon, m.b.v. barcode

scanning of per tenninal geregistreerd worden ? 
• Moeten de aanvragen worden gedaan door 

verpleegkundigen of door medewerkers van de 
Logistieke Dienst 1 

• Welke informatie heeft men bij het aanvmgen nodig 
over het bestelniveau, de bestelhoeveelheid en de 
levertijd van het gewenste artikel ? 

"' m.b.t. inko,pen: 
• Op welke wijze dient een interne aanvraag binnen te 

komen (order enuy) 1 
• Zijn de parameters als het bestelniveau. de bestel

hoeveelheid, de bestelfrequentie en de veiligheids
voorraad goed ingesteld 1 

• Wil men met raamcontracten werken (dit zijn jaar
contracten voor een assortiment bij één leverancier, 
waarbij naar behoefte wordt afgeroepen)? 

• Streeft men naar het onderbrengen van standaanlpak
ketten bij een beperkt aantalleveranciers ? 

• Kiest men voor het al of niet uitbesteden van 
voorraadactiviteiten aan een leverancier, bijvoorbeeld 
in de vonn van rechtstreeks leveren op vaste dagen 
en verpakt per afdeling. 

"' m.b.t. o.psiaa: 
• Is de lay-out van het magazijn optimaal ? 
• Is de routing van de goederen in het magazijn goed 

gekozen? 
• Worden de juiste hulpmiddelen gebruikt (materials 

handling)? 
• Vindt het orderverzamelen op een effici~nte wijze 

plaats? 
• Voldoet het huidige locatiesysteem? 
m.b.t. bevoorrading en intern tranSPOrt 
• Is het wenselijk het transport van bepaalde goederen 

te combineren ? 
• Is de route en frequentie van de transporten (het 

spoorboekje) optimaal? 
• Welke transportmiddelen zijn nodig ? 
• Is het wenselijk het interne transpOrt binnen de 

instelling aan leveranciers over te dragen ? 
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Een belangrijke vraag die op diensrhoofdniveau 
beantwoord moet worden is de vraag: Waar moeten de 
artikelen op voorraad wolden gehouden ?'. Daarbij gaat 
het vaak: om de keuze tussen een artikel op voorraad te 
houden in een centtaal magazijn (magazijn artikel) of de 
voorraadfunctie bij de leverancier te leggen (leverancier 
artikel). Uiteraard dient ookbepaald te worden in hoever
re voorraad op de afdelingen zelf noodzakelijk is. 
Deze keuze dient per artikelgroep en per artikel bepaald 
te worden. Dit kan gedaan worden aan de band van de 
volgende aiteria (voorbeeld): 

De voorrQQ/}. kon bij de levertmd.er worden ondergebracht 
indien: 
• de levertijd van de leverancier 3 tot 5 dagen is; 
• de leverancier belrouwbaar levert; 
• de door de afdeling gevraagde levertijd langer is dan 7 

dagen; 
• het artikel door slechts één afdeling gebruikt wordt; 
• het een C-artikel betreft; 
• het artikel niet direct van opemtioneel belang is en 

als de levertijd niet essentieel is {b.v. kantoor
artikelen). 

De voo"QQI}. kon in het centraal magazijn worden 
ondergebracht indien: 
• het bedrijfseconomisch voonielig is {b.v. vanwege de 

bestelgrootte); 
• van het artikel om stmtegische redenen een 

veiligheidsvoormad noodzakelijk is; 
• het A- of B-artikelen betreft; 
• de verpakkingseenheid zodanig is dat centrale opslag 

qua veibruik: en volume noodzakelijk is. 



Stap 3.3. Logistieke kosten 

Eén van de logistieke doelstellingen is het beheersen en 
verlagen van de logistieke kosten. Het grootste deel van 
de logistieke kosten wordt gevonnd door de 
salariskosten en de voorraadkosten. Daarnaast kunnen 
besparingen gerea1iseenl worden op de inkoopwaarde van 
de goederen. 
Bij het maken van plannen om besparingen te realiseren 
zal steeds het effect hiervan zowel op de kwaliteit en 
prestaties van de logistieke organisatie als op de totale 
integrale logistieke kosten moeten worden nagegaan. 

Salariskosten 

Uit onderzoek is gebleken dat besparingen op salaris
kosten pas op tennijn te realiseren zijn. 
In dit kader is het belangrijk een aantal aspecten te 
noemen: 
• Het blijkt dat in de praktijk van de huidige zieken

huislogistiek (te) veel tijd en aandacht moet worden 
besteedt aan de uitvoering van routinematige 
activiteiten. 

• Door het opleiden van medewerkers, het realiseren 
van logistieke verbeteringen, de invoering van een 
beheersconcept, het goed gebruikmaken van 
hulpmiddelen als automatisering, barcode, EDI, etc. 
en een optimale afweging tussen de bestelfrequentie 
enenijdsen voorraadhoogte anderzijds kunnen de 
inkoop- en materials handling activiteiten 
'gerationaliseerd' worden, hetgeen betekent sneller, 
effectiever, efficienter en met minder mankracht. 

• Door deze rationalisatie komt als het ware tijd vrij, 
die besteed moet gaan worden aan zaken die tot nu 
toe (te) weinig aandachtkrijgen als: 
• tactisch- en strategische inkoopactiviteiten; 
• automatische bevoorrading; 
• beheer van afdelingsvoonaden door logistieke 
deskundigen; 
• meten, beoordelen en bijsturen van logistieke 
prestaties; 
• meten en analyseren van de integrale logistieke 
kosten. 

• Daarnaast zal het uitvoeren van een analyse en het 
invoeren van verbeteringen zeker de eerste jaren 
redeliJK veel tijd en energie van de medewetkers en 
het management vragen. 

Op basis van bovenstaande overwegingen kan geconclu
deerd worden dat besparingen op salariskosten pas na 
verloop van tijd kunnen worden gerealiseerd. De resulta
ten en het rendement van de verbeteringen worden eerst 
zichtbaar na enige investeringen in tijd en energie. 
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Verlaging van voorraadkosten 

Verlaging van voorraden en besparingen op voorraad
kosten van 10 tot 20% zijn op korte termijn haalbaar. 
Om deze te realiseren moeten de volgende acties worden 
ondernomen: 
• verwijder de incourante voorraden uit de magazijnen; 
• analyseer het assortiment van magazijn artikelen 

m.b.v. de in stap 3.2. gegeven criteria voor het 
bepalen van de plaats van het hoofd-voorraadpunt; 
verplaats de voorraadfunctie van een deel van het 
assortiment naar de leverancier; 

• maak goede afspraken met de leveranciers over de 
wijze van leveren (levertijd, frequentie, verpakking, 
verpakkingseenheid e.d.); meet en evalueer de 
leverprestaties; 

• bepaal de voorraadparameters veiligheidsvoorraad, 
bestelniveau en bestelhoeveelheid; stel normen vast 
voor de servicegraad en de voorraadhoogte; 

• streef naar een toename van het aantal rechtstreekse 
leveringen van leveranciers naar afdelingen. 



Besparingen op de inkoopwaarde van 
goederen 

Belangrijk is te streven naar betere samenwerkings
vonnen met de leveranciers. In projecten in het bedrijfs
leven, maar ook in de ziekenhuislogistiek, is gebleken 
dat indien men imegrale goederenstroombeheersing 
realiseert (b.v. Comakership of nT-leveringen), dit voor 
beide partijen (zowel het ziekenhuis als de leverancier) 
aanzienlijke besparingen oplevert. 

Een concreet actieplan om in een ziekenhuis 
besparingen op de inkoopwaarde van de goederen te 
realiseren zou er als volgt uil kunnen zien: 
1. Reduceer het aantalleveranciers van 1.250 tot 200. 

Acties: 
• maak een ABC - analyse van het leveranciers
bestand; 
• maak een analyse wambij nagegaan wordt of 
artikelen van C-leveranciers ook gekocht kunnen 
worden bij A- of B-leveranciers; 
• breng standaardpakketten onder bij betrouwbare 
leveranciers; zorg dat op passende wijze de 
concurrentie kan werken. 

2. Standaardiseer het artikel assortiment van 22.000 
naar 14.000 verschillende artikelnummers. 
Acties: 
• zorg dat decentrale budgethouders 
(afdelingshoofden) er belang bij krijgen om het 
assoniment artikelen te standaardiseren; 
• installeer een standaardisatie-commissie van 
voldoende zwaarte en met participatie vanuil de 
kJanten; 
• ontwikkel kengetallen en nonnen voor het doelma
tig verbruik van goederen. 

3. Sluit met leveranciers raamcontracten af. 
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Acties: 
• in een raamcontract worden afspraken gemaakt over 
de hoeveelheid die per jaar zal worden afgenomen en 
de condities waaronder; 
• de goederen worden door administtatief 
medewerkers volgens richtlijnen afgeroepen; 
• maak goede afspraken over de tijd van leveren en de 
wijze waarop (b.v. de wijze van verpakken). 

4. Meet en evalueer de prestaties van de leveranciers. 
Acties: 
• voer een vorm van vendorrating in (dit is een 
systeem voor het beoordelen van de prestaties van 
leveranciers); 
• meten en evalueren van de prestaties van in ieder 
geval de grote A-leveranciers. 

S. Wijzigen van productspecificaties teneinde een lagere 
prijs, langere levensduur, onderhoudsbesparing etc. 
te verkrijgen. 
Acties: 
• standam:disatie; 
• toepassen van de waarde-analyse; 
• wijzigen van kwaliteitsspecificaties; 
• wijzigen van materiaalspecificaties. 

6. Gezamenlijk inkopen met andere ziekenhuizen of 
instellingen. 

Uit onderzoek is gebleken dat besparingen van 2 tot 
10% op de inkoopwaarde van goederen mogeliJK zijn. 
Door bovenstaand actieplan worden besparingen gereali
seerd in de vonn van kwantum-, bonus- en andere 
kortingen en door verlaging van de inkoop- en 
handlingkosten. 



Stap 3.4. Prestaties 

V oor het realiseren van goederensttoombeheersing in 
ziekenhuizen is het noodzakeliJK een systeem van 
prestatie-indicatoren te gebruiken. De prestatie-indicato
ren vormen de instrumenten waarmee van tijd tot tijd 
gemeten wordt hoe de logistieke prestaties zijn. Op 
basis van de harde cijfers worden vroegtijdig knelpunten 
geïdentificeerd en geanalyseerd (thermometerfunctie), 
wordt bijgestuurd en worden de prestaties verbeterd. 
In figuur 10 is een voorbeeld gegeven van prestatie
indicatoren, met een indicatie voor de norm 
(doelstelling) die gerealiseerd moet worden. 

Leverancier Logistieke Klant 
organisatie 

Leverbetrouw- V oorraad centraal Doorlooptijd 
baarheid: 90 % magazijn: 7 weken leveranciers art: 

V oorraad incourant: gemiddeld 
max.5% 21 dagen 

Figuur JO Voorbeeld prestatie-indicaJoren 
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Bij de keuze van en het werken met prestatie-indicatoren 
zijn een aantal aspecten van belang: 
• begin met eenvoudig te meten prestatie-indicatoren; 
• maak onderscheid tussen prestatie-indicatoren die 

meten de prestatie van de leverancier, de prestatie van 
de interne logistieke organisatie en de prestatie die de 
klant (afdeling) ervaart; 

• participatie door gebruikers is een voorwaarde; 
• gebruik een rapportage-systeem om periodiek de 

voortgang van de prestatie-indicatoren te meten en 
terug te koppelen aan de betrokkenen; 

De prestatie-indicatoren dienen gekozen te worden zowel 
op tactisch I sttategisch niveau in de organisatie 
(bijvoorbeeld de prestatie-indicator 'de hoogte van de 
voonaad' voor de logistiek manager), als op operationeel 
niveau (b.v. de prestatie-indicator 'doorlooptijd van 
orders' voor inkopers, 'bettouwbaarheid van voorraad
gegevens' voor magazijnmedewerlcers) 

Met het afronden van de derde stap is een blauwdruk 
gemaakt van de gewenste situatie met betrekking tot de 
logistieke organisatie, het beheersconcept, de beheersing 
van de logistieke kosten en de keuze van prestatie
indicatoren. 



Stap 4 Projectplan 

In deze stap worden projeclplannen ter verbetering 
opgesteld. 
Voorbeelden van concrete projecten zijn: 
• structureren logistieke organisatie: samenvoeging 

afdelingen, aanstellen logistiek manager, invullen 
vacatures; 

• opleiden van medewedrers; 
• doorlichten van het assortiment magazijn artikelen; 
• terugbrengen van het aantal leveranciers; 
• herindelen van het magazijn; 
• decentmie beVOOJ.Iading rechtstreeks door leverancier; 
• invoering van aUIOmatische bevoorrading bij een 

proefafdeling; 
• ontwikkeling en invoering van een vendorrating

systeem; 
• opzetten van een standaa:rdisatiecommissie; 
• verbeteren van de informatievoorziening in het kader 

van de meting van prestatie-indicatoren; 
• besclnijven van de procedures in een handboek; 
• informatie verstrekken aan klanten over logistiek 

beleid en projectplannen. 
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Het resultaat van de vierde stap dient een samenhangend 
projectplan te zijn. Daarin dienen de volgende aspecten 
helder te zijn: 
• het resultaat van ieder deelproject; 
• de activiteiten die moeten woroen uitgevoerd; 
• wie de verantwOOidelijkheid heeft voor de invoering; 
• de planning van het verbeterproject; 
• daarbij een goede fasering van de deelprojecten onder-

ling; 
• de verwachte kosten en baten per deelproject; 
• de betrokkenheid van de organisatie bij de projecten. 

Aan te bevelen is een aanpak waarbij eerst die projecten 
worden gerealiseerd die in korte tijd zichtbare resultaten 
geven. Vaak kan dit door de verbeteringen eerst in 
proefafdelingen in te voeren of door onderdelen van de 
nieuwe werkwijze reeds met primitieve middelen te 
introduceren, in afwachting van de blijvende systemen. 
Neem een proefafdeling waarvan de medewerlcers veran
deringsbereid zijn zodat de kans op succes groot is. In
dien snel gescoord wordt, gaat van een dergelijke 
afdeling een wervende kracht uit die als basis dient voor 
de verbeteringen in de rest van het ziekenhuis 
( oliev lekwerking). 
Belangrijk is de verbeteringen simpel en begrijpelijk te 
houden. Dit heeft een sterk positieve uitwerking op de 
motivatie van de betrokkenen. 

Het resultaat van de vierde stap is een door betrokkenen 
gedragen en door directie goedgekeurd projecfplan. 



Stap 5 Invoering 
verbeteringen 

In deze stap worden de in stap 4 geformuleerde verbeter
projecten volgens planning gerealiseerd. 
Uiteraard is met de analyse en met het vaststellen van de 
verbeteringen al een deel van de realisatie in gang gezet. 
Men dient zich te realiseren dat de volledige invoering 
van de gekozen voorstellen tot verbetering meestal veel 
meer tijd vraagt dan de tijd die nodig is voor de analyse. 
E.e.a. is sterk afhankelijk van de aard van de projecten 
en de verandercapaciteit (het vennogen om projecten met 
succes af te ronden) van het ziekenhuis. In figuur 11 is 
een indicatie gegeven van het mogelijke tijdschema voor 
de uitvoering van het stappenplan. 

Stap: 

1. Start project ,:;; .. 

3. Verbetering&- j,:;:;:;:;:~:::::l 
mogelijkhedeD 

4. Projectplan ca 
S. Invoering 

verbeteringen J::::::::::::=:::~~====::;::~:x:~::::::::::::::::.::=::::~::-:::::::::::::::::~~==j 

----1.... maanden 

Figuur 11 Tijdschema stappenplan 

Het resultaat van de vijfde stap is een goed functione
rende logistieke organisatie en een verbeterde besturing 
van de goederenstromen. Daarnaast dient 'gemeten' te 
worden in hoeverre de in stap 1 geformuleerde doelstel
lingen van het project behaald zijn. 
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Stap 6 Onderhoud 

In deze -niet de minst belangrijkste- stap dient bewaakt 
te worden dat de doelstellingen van het project gehaald 
blijven. Resultaten moeten worden getoetst aan het 
strategisch beleid. Het steeds evalueren en 'onderhoud 
plegen' van de logistieke organisatie vereist 
voortdurende aandacht van het management Op onder
delen zal weer teruggegaan worden naar stap 1, 2 (ana
lyse), 3 enz. 
Logistiek verbeteren is een continu proces, zo blijkt uit 
eerdere projecten. De invoering van de verbeteringen en 
het effectief doorvoeren van de veranderingen vraagt over 
het algemeen veel tijd en energie van de medewerkers. 

Zeer belangrijk is de aandacht voor en inspanning van 
het management voor het realiseren van een cultuur
verandering. Bij de introductie van logistiek manage
ment gaat het om het scheppen van een klimaat waarin 
de betekenis van doeltreffend logistiek beleid in de 
organisatie wordt gedragen. 
De inttoductie van logistiek in een ziekenhuis is meer 
dan het organisatorisch integreren van afdelingen, het 
benoemen van een logistiek manager of het invoeren 
van automatische bevoorrading. Een goede logistiek is 
vooral het werk van mensen. Andere en/of nieuwe 
functies ontstaan en moeten worden ingevuld. Mensen 
zijn gewend geweest een groot aantal jaren op een 
bepaalde wijze te werken. In het begin zal er weerstand 
bestaan tegen de verandering van taken, procedures en 
werkwijzen. Voor nieuwe functies en taken zullen de 
medewerkers moeten worden opgeleid en getraind; 
nieuwe samenwerkingspatronen moeten worden 
ontwikkeld 
Het vonngeven van een logistieke organisatie betekent 
het werken aan een andere cultuur: van intern gericht 
(optimaliseren van de eigen afdeling) denken en handelen 
naar klantgericht denken en handelen. Integrale logistiek 
doorbreekt grenzen tussen afdelingen, ook in een zieken
huis. Immers logistiek is 'procesgericht': op de 
goederenstroom-as. Meer samenwerking en overleg 
tussen afdelingen zijn noodzakelijk. Bij beslissingen 
worden meer logistieke aspecten betrokken. 
Dit geheel vraagt om een zorgvuldige begeleiding en 
opleiding van medewerkers. De neuzen van alle 
medewerkers in de logistieke organisatie moeten in 
dezelfde richting komen te staan, namelijk in de richting 
van de klant In deze stap, maar eigenlijk ook gedurende 
het gehele project, zal veel aandacht moeten worden 
besteed aan de PR functie van de logistieke organisatie. 
Een basiscursus logistiek die voor alle (logistieke) 
medewerkers wordt gegeven kan een onderdeel zijn van 
dit cultuurveranderingsproces. Daarin komen logistieke 
principes aan de orde en kan het ketenspel (toegespitst 
op de ziekenhuissituatie) worden gespeeld om deze 
principes aan den lijve te ervaren en om de onderlinge 
samenwerking te bevorderen. Tevens kunnen de doelstel
lingen van de logistieke organisatie vertaald worden naar 
de bijdrage van de medewerkers in het bereiken van de 
doelen. 



6. Tot slot 

Het stappenplan goederensttoombeheersing in zieken· 
huizen helpt u bij bet maken van keuzen en bij bet 
zoeken naar oplossingen. Deze brochure biedt een hand· 
leiding. Dat neemt niet weg dat het raadzaam kan zijn 
externe deskundigen in te schakelen die ervaring hebben 
op het gebied van de ziekenbuislogistiek. 

Het verbeteren van de logistieke organisatie is een 
interessante opgave. De ervaringen uit eerdere projecten. 
ook in ziekenhuizen, wijzen uit dat logistieke projecten 
niet alleen besparingen opleveren maar ook de kwaliteit 
van de werlcprocessen aanzienlijk kunnen verbeteren. 
Vrijwel altijd blijkt dat een delgelijke krachtinspanning 
de moeite en energie waarde was. Immers, bij een goede 
logistieke organisatie heeft bet management van bet 
ziekenbuis 'een zorg minder' ! 

Hopenlijk zal uw ziekenbuis profijt ondervinden van de 
aanpak beschreven in het stappenplan. 

Veel succes ! 
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