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O. Voorwoord

Dit rapport bevat een eindverslag van een deelonderzoek binnen het

kader van het project "Onderzoek m.b.t. het functioneren van de

polikliniek-organisatie" .

Onderwerp van onderzoek vormde het afspraaksysteem voor het poliklinisch

spreekuur.

Dit deelonderzoek werd begeleid door:

- Ir. M. Kirkels.

- Prof. ire W. Monhemius.

- Drs. P.C. Sander.

- Dr. J. Wijngaard.

Ret voorliggende rapport is mede een resultaat van het intensief ge

voerde overleg binnen deze begeleidingsgroep. De voortgangsbesprekingen

en de bespreking van het tussentijdse verslag zijn een grote steun ge

weest voor het onderzoek. In het bijzonder is daarbij de inbreng van

Dr. J. Wijngaard van belang geweest.

Eindhoven. september 1977

Ir. J.M.R. Vissers
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1. Algemene inleiding

Het project "Onderzoek m.b. t. het functioneren van de poliklu.iek

organisatie" kon 1 januari 1977 van start gaan dankzij de toekenning

van een subsidie voor de duur van twee jaren door het Ministerie

van Volkgezondheid en Milieuhygiene.

Binnen het kader van dit project en in aansluiting op het reeds ver

richtte onderzoek m.b.t. de polikliniek-situatie in het De Wever

Ziekenhuis te Heerlen (lit. I), is het de bedoeling dm*:

I. Het verloop van het onderzoek in het De Wever-Ziekenhuis tot nu toe

(onderzoeksopzet, gehanteerde methode, verkregen resultaten, etc .... )

op een zOdanige wijze te beschrijven, dat ook in andere situaties

gebruik gemaakt zal kunnen worden van de opgedane ervaring t.a.v.

het opzetten en uitvoeren van een dergelijk polikliniek-onderzoek.

2. Een stuk theoretisch onderzoek te doen naar een aantal probleem

gebie~en, die volgens het voorgenoemde onderzoek het niet goed

functioneren van de polikliniek-organisatie - 1n het De Wever

Ziekenhuis,maarwaarschij~iij~ook elders - grotendeels verklaren.

Deze probleemgebieden zijn:

a. het afspraaksysteem op de poliklinieken,

b. de afstemming tussen het aanbod van de poliklinieken (het spreek

uurrooster) en de 'workload' voor de verrichtingen-afdelingen,

c. de poliklinische informatieverzameling resp. voorziening.

3. Als "extern medewerker/begeleider" betrokken te Z1Jn bij de invoering

van een aantal verbeteringsvoorstellen in de polikliniek-organisatie

door ziekenhuismedewerkers. Deze verbeteringsvoorstellen zijn ten dele

ontleend aan het theoretisch onderzoek en ten dele aan situaties elders.

4. Ook over het verloop van deze fase van het project 1n het De Wever

Ziekenhuis te rapporteren m.b.t. de gevolgde aanpak,de ingevoerde

verbeteringen, de te verwachten weerstanden, de verkregen resultaten,

etc. . ...

*Werkplan project "Onderzoek m.b.t. het functioneren van de polikliniek

organisatie".
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Uiteindelijk is het de bedoeling om op grond van het verloop van het

project in Heerlen en de resultaten van het theoretisch onderzoek

te komen tot beschrijving van:

- een prototype onderzoek voor de polikliniek-situatie (het opsporen

van probleemgebieden),

- een aantal theoretisch gefundeerde, resp. in de praktijk getoetste

oplossingen voor enkele algemene probleemgebieden, en

- een prototype aanpak voor het invoeren van deze verbeteringen.
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2. Inleiding simulatie-onderzoek

Binnen het reeds genoemde onderzoek 1n het De Wever-Ziekenhuis werd

duidelijk behoefte gevoeld om verbeteringen aan te brengen in het

afspraakgebeuren. Uit de onderzoekresultaten* bleek ondermeer dat de

geconstateerde wachttijden grotendeels verklaard konden worden door de

volgende factoren:

- het niet goed op tijd beginnen van de artsen,

- het ontbreken van een goed afspraaksysteem,

- het niet goed aanhouden van het gehanteerde afspraaksysteem.

Hoewel slechts gebaseerd op de resultaten van een ziekenhuis, kan men

aannemen dat de geschetste situatie in grote lijnen ook opgaat voor

andere ziekenhuizen.

Binnen dit deelonderzoek zal de nadruk liggen op de tweede factor; de

overige factoren zullen immers binnen de ziekenhuis-organisatie nader

aandacht dienen te krijgen. Het onderzoek m.b.t. het afspraaksysteem

staat los van de ziekenhuissituatie en levert dus algemeen toepasbare

resultaten Ope

Een definitie van een "goed afspraaksysteem" is natuurlijk moeilijk te

geven. Waarschijniijk zal men het echter wel eens kunnen zijn over de

volgende punten waaraan een goed afspraaksysteem bij benadering dient

te voldoen:

I. Het afspraaktempo dient gebaseerd te Z1Jn op een schatting van de

gemiddelde consultduur per arts. De afspraken dienen goed gespreid te

worden over het spreekuur. Men moet de patienten niet sneller achter

elkaar afspreken dan men ze kan helpen.

2. Rekening houdend met de variaties in aankomsttijdstip en consultduur

van de patient, dient men tijdens het spreekuur piet meer patienten

tegelijk af te spreken dan nodig is voor het opvangen van deze variaties.

3. Om aan het begin van het spreekuur de kans op leegloop voor de arts te

verminderen. kan men aan het begin eventueel meer patienten tegelijk

afspreken dan tijdens het spreekuur.

*Vastgelegd in een aantal interne ziekenhuisrapporten. Een aantal onder

zoeksresultaten zijn verwerkt in een wachttijd-artikel (lit. 2).
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4. De punten 2 en 3 dienen zodanig te geschieden dat de wachttijd voor

arts en patient redelijk in balans zijn.

5. Het afspraaksysteem dient eenvoudig te zijn en begrijpelijk voor allen

die erbij betrokken zijn.

De meest gemaakte fouten tegen deze afspraaksysteem-principes zijn:

- Het echte werktempo van de arts is niet bekend; er wordt meestal

afgesproken op grond van een optimistisch (overschat) tempo in plaats

van een tempo gebaseerd op een gemeten consultduur.

- De specialist wordt vaak meer dan nodig beschermd tegen leegloop,

doordat men teveel patienten tegelijk afspreekt.

Het 1S de bedoeling om ter verbetering van het afspraakgebeuren in

het praktijkveld (het De Wever-Ziekenhuis) , in overleg met de be

trokkenen, per polikliniek het meest geschikte afspraakschema vast te

stellen en dit vervolgens in te gaan voeren. Binnen het praktijkveld

is hiertoe een werkgroep ingesteld.

Binnen dit veranderingsproces is het volgende niet-situatie-gebonden

afspraaksysteem besproken als mogelijk uitgangspunt voor het verbeteren

van het afspraakgebeuren*:

- Er zal worden uitgegaan van een afspraaksysteem dat gebaseerd is op

de gemiddelde consultduur per arts en dat rekening houdt met variaties

1n deze consultduur.

- Elke arts kan in het onderstaande kwadrant weergegeven worden op grond

van meetgegevens, namelijk:

de gemiddelde consultduur, en

de variatie-coefficient van zijn consulten**

3
,

2-3 I 2n == n == n == blokgroottevariatie I 1..
n

1.00 - - - ...... - - - tijdens hetcOE"ff ic ien t II spreekuur

1 n == 2-3 n == 2 I n == 1-2
l

0.50 -+ _I-
I I

n == 2 n == 1-2 , n == 1

5 mm 10 min
gem. consultduur

*Dit idee kan men in ongeveer dezelfde vorm ook aantreffen in lit 3.

**Zie overzicht begrippen, definities en formules (Bijlage 1).
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Het idee is nu, dat het moge1ijk moet zijn om voor e1ke arts op grond

van zijn p1aats in het kwadrant aan te geven we1k afspraakmechanisme

(het aanta1 tijdens het spreekuur tege1ijk af te spreken patienten)

men het beste kan hanteren.

- In het praktijkveld is a1 vast een systeem besproken, waarvan werd

verondersteld dat het verbeteringen ten opzichte van de huidige

situatie zou inhouden; dit idee is ongeveer weergegeven in figuur 1.

Het is de bedoeling van het huidige onderzoek om, populair geste1d, de

preciese 1igging van de 1ijnen en de optimale vul1ing van de hokjes

na te gaan.

Daarnaast is het zinvo1 om in combinatie met het testen van het boven

beschreven systeem de invloed van enke1e andere factoren op het spreek

uurverloop na te gaan.

Op de nadere uitwerking.van de opzet van het huidige onderzoek za1 1n het

vo1gende hoofdstuk worden ingegaan.

Het doel van het onderzoek naar het afspraaksysteem kan als voIgt samen

gevat worden:

1. Het testen en eventueel verfijnen van een bepaald, reeds in het prak

tijkveld geIntroduceerd, afspraaksysteem.

2. Het nagaan van de invloed van andere factoren op het spreekuurverloop.

3. Het zichtbaar maken van deze inv10eden en de verschillende keuzemo

gelijkheden m.b.t. het afspraaksysteem, in termen van wachttijd voor

de patient en leegloop voor de specialist.

Het be1angrijke van het laatste punt is dat men op deae wijze de be

schikking krijgt over materiaa1 op grond waarvan men de belangen van arts

en patient kan afwegen. Dit materiaa1 zou men goed kunnen gebruiken in

een veranderingsproces m.b. to het afspraaksysteem bij de londerhande1ingen"

tussen de diverse betrokkenen over het meest geschikte afspraakschema.

Het gaat in het onderzoek niet erom het meest perfecte afspraaksysteem

uit te zoeken. Daarvoor is de afspraak-organisatie nog onvoldoende ont

wikkeld. Er spelen in de po1ikliniek-organisatie een aantal factoren, die

een zeer sterke invloed hebben op het spreekuurverloop en die ze1fs het

meest perfecte afspraaksysteem 1n de war kunnen sturen. Een aantal van
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deze gevoeligheden zijn bijvoorbeeld:

- het niet op tijd beginnen met het spreekuur,

- het piotseling weggeroepen worden van de arts,

- het effect van de wachtkamerbezetting op het werktempo van de arts.

De meeste van deze factoren kunnen niet in een afspraaksysteem meegenomen

worden, maar men kan weI de effecten ervan op het spreekuurverioop

zichtbaar maken.

Waar het in het onderzoek dus vooral om gaat is het verkrijgen van

"onderhandeIingsmateriaal" met betrekking tot een zeer eenvoudig en algemeen

toepasbaar afspraaksysteem.

Voor de bestudering van het af~praaksysteem is gekozen voor de simulatie

methode in plaats van een analytische methode en weI om o.a. de volgende

redenen:

De analytische methode is veel moeilijker, vereist veel wiskundig inzicht,

levert oplossingen op die voor het praktijkveld ais het ware uit de

lucht komen vaIIen, benadert de werkelijkheid vaak minder goed door

beperkende vooronderstellingen.

- Met behulp van de simulatie-methode kan men vrij snel en op een voor het

praktijkveld inzichteIijke wijze het effect van alleriei veranderingen

in het afspraaksysteem nagaan. Oplossingen volgen niet meer uit een on

begrijpelijke formule maar uit een nagebootst proces van de werkelijkheid.

- Bovendien was het hoofddoel van dit onderzoek het testen van een be

paald afspraaksysteem, dat analytisch waarschijnIijk niet gemakkeIijk

weer te geven is.

Ret nadeel van simulatie is vaak dat het zeer specifieke resultaten op

levert, namelijk voor de nagebootste situatie. In dit geval is echter

een algemeen toepasbaar afspraaksysteem nagebootst.

Bestudering van daarnaast analytische benaderingen van dit wachtrijprobleem

is echter weI wenseIijk, aangezien op deze wijze:

- het inzicht in de wachttijdproblematiek van het afspraak-spreekuur ver

groot kan worden,

- de omvang van het simulatie-onderzoek beperkt kan worden door het aan

tonen van wiskundige verbanden,

- voor sommige situaties de simulatie-resuitaten vergeleken kunnen worden

met analytisch verkregen resultaten.



-7-

3. Opzet van het simulatie-onderzoek

De onderzochte wachtrijsituatie kan ais voIgt kort omschreven worden

(zie ook figuur 2):

- De patient komt aan (met een bepaalde afwijking ten opzichte van zijn

afspraaktijdstip) en neemt plaats in de wachtkamer.

aankomst -----:> Iwachtkamerl -----')~ Ispreekkamerl-.......;~~vertrek

figuur 2: onderzochte wachtrij-situatie

- De arts behandelt resp. geeft consult (volgens een bepaalde bedienings

verdeling) en wanneer de patient klaar is, komt de volgende patient

uit de wachtkamer.

- De gehanteerde volgorde van helpen is 1n principe de afspraakvolgorde.

Als een eerder afgesproken patient niet aanwezig is, wordt de eerst-

volgend afgesproken aanwezige patient in behandeling genomen.

3.1. Formulering van het probleem

In het bovenbeschreven wachtrijsysteem spelen een aantal variabelen een rol.

Sommige variabelen kan men daarbij zelf instellen; andere variabelen zijn

niet instelbaar, maar men kan hun invioed duidelijk maken. Daarnaast

Z1Jn er variabelen, waarmee men het functioneren van het afspraaksysteem

meet. De onderzochte situatie kan dus als voIgt geformuleerd worden:

U = f(X,Y) met U

X

Y

doelvariabelen

beslissingsvariabelen

andere variabelen

Als doelvariabelen onderscheiden we:

U
1

: de wachttijdgegevens van de patienten

U2: leegloopgegevens van de arts

Als beslissingsvariabelen hebben we:

Xl : het aantal aan het begin afgesproken
...

(NO)pat1enten

X
2

: het aantal tijdens het spreekuur tegelijk afgesproken patienten (n)

X
3

: de grootte van het afspraakinterval (b-factor): afwijking van het

afspraakinterval t.o.v. een interval gebaseerd op de gemiddelde

consul tduur

X4 : de wijze van afronding (bijvoorbeeld naar het dichts bijzijnde

veelvoud van 15 min.)
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xs: compensatie van het beginblok

(extra afgesproken patienten aan het begin kunnen elders minder

afgesproken worden)

x6: apart afspreken van onderscheidbare patienten-groepen

(bijvoorbeeld eerst nieuwe patienten, dan herhaling patienten)

x7: de volgorde van behandeling (prioriteitsregel)

XS: het eventueel afspreken van extra patienten i.v.m. verwachte weg

blijvers

X9 : het eventueel houden van een pauze tijdens het spreekuur

(als inloopmogelijkheid)

Onder de overige variabelen zijn te rangschikken:

Variabelen die het g~~~2g_~2~_~~_E2!i~g!beschrijven, zoals:

Y
1

: het niet op tijd komen ('unpunctuality patients')

YZ: het niet komen ('no show')

Y3: het komen zonder afspraak

:Y4:)een stootsgewij ze aankomstproces ('bus-effec t')

'Y;: met begeleiders komen

Variabelen, die het g~~£2g_~2~_~~_~!!2beschrijven:

Y6: de consultduurverdeling

Y
7

: het niet op tijd komen of beginnen ('unpunctuality doctor')

Ya) gefractioneerd consulten geven (d.w.z. alvast een volgende patient

binnen roepen, terwijl de voorafgaande patient zich ontkleedt i.v.m.

een nader onderzoek)

Y~: een werktempo afhankelijk van het aantal patienten 1n de wachtkamer

Variabelen, die het betreffende ~EE~~~~~E beschrijven:

Y
10

: duur van het spreekuur c.q. aantal te behandelen patienten

~11:; het soort patienten (een homogene groep, bijv. alleen herhaling

\,.. patienten of nieuwe en herhaling patienten)

. Y1Z : een spreekuur doen !:let meer artsen

Y13 : tweede consult in hetzelfde spreekuur (de patient komt in hetzelfde

spreekuur nog terug voor het bespreken van een bijvoorbeeld tussen

door gemaakte rontgenopname)

, Y14 : het onderbroken, resp. weggeroepen worden van de arts voor spoed

gevallen.



-10-

De vOlgorde van deze drie tijdstippen bepaalt de inhoud van de te

onderscheiden wachttijdcomponenten. Stel we gaan uit van een patient

die voor zijn afspraaktijdstip al aanwezig is, en na zijn afspraak

tijdstip geholpen (wordt aangeduid met Pat 1; ne figuur 3):

I---- WTE

~T--------*T~----

WTT 2 I 3

figuur 3: wachttijdsituatie voor een Pat 1-patient

Bij deze patient kunnen we de volgende wachttijden onderscheiden:

WTT (totale wachttijd) de tijd tussen aankomst van de patient

en het begin van het consult

WTV (vrijwillige wachttijd) de tijd tussen de aankomst van de patient

en het afgesproken tijdstip

WTE (echte wachttijd) de tijd tussen hetafspraaktijdstip en het

begin van het consult.

Naast de hierboven besproken groep patienten kunnen we nog twee

andere patienten categorieen onderscheiden met een duidelijk ander

wachttijdpatroon, namelijk:

- patienten, die vroeger dan afgesproken door de arts geholpen worden

(Pat 2)

- patienten, die te laat aankomen (Pat 3).

Bij deze twee categorieen patienten spelen, naast de drie wachttijden,

nog de volgende twee begrippen een.ral:

TVG (te vroeg geholpen): de tijdtussen het begin van het consult en

het afspraaktijdstip (Pat 2)

TLA (te laat aangekomen): de tijd tussen het afspraaktijdstip en het

aankomsttijdstip (Pat 3).

Vaak komt men ook nog een verzamel-wachttijdbegrip (W.T.) tegen als men

wachttijduitspraken wil doen over patienten uit deze drie groepen

tesamen. Doel van dit verzamelbegrip is het zo goed mogelijk aangeven

van de wachttijd veroorzaakt door het systeem van afspreken.
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De verschillende begrippen en hun inhoud voor de drie patienten

categorieen zijn in tabel ] samengevat.

Pat 1 Pat 2 Pat 3 Tot.

WTT T3-T
1 T3-T

1
T

3
-T

1 T3-T]

WTV T2-T
1 WTT 0 som (J -3)

WTE T
3

-T
2 0 WTT ··som (J -3)

TVG - T2-T
3

- -
TLA - - T2-T] -
W.T. WTE WTT WTT som (J -3)

tabel I: wachttijdbegrippen voor de verschillende patienten-categorieen.

!~~g.!22E

Ook ten aanzien van dit begrip is enige toelichting vereist en weI met

be trekking tot het einde van het spreekuur.

Ret einde van het spreekuur wordt in dit rapport gedefinieerd als dat

tijdstip, waarop:

- aIle afgesproken patienten behandeld zijn, of

het geplande einde van het spreekuur reeds bereikt is en er geen

patient meer ~s.

Ret leek realistisch om te veronderstellen dat de arts in zo'n geval

inderdaad weggaat, hoewel nog niet aIle afgesproken patienten gekomen

zijn.

Ret begriptotale leegloop (T.L.) wordt nu gedefinieerd als de som van

tijden, tussen het begin en einde van het spreekuur, waarin de arts

niet door kan gaan met het spreekuur omdat er geen patienten zijn.

De overige begrippen en de ervoor gebruikte afkortingen zijn ~n bijlaee

opgenomen en worden daar, voor zover nodig, van een korte toelichting

voorzien.

3.3. Reeds verricht onderzoek

Ten aanzien van de bovengenoemde variabelen ~s natuurlijk in de loop der

tijd al onderzoek verricht (zie lit. 4-]2).

Voor de meest belangrijke variabelen zullen hierna enkele resultaten

van deze voor het merendeel simulatie-onderdelen samengevat worden. Voor
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een meer gedetailleerde beschrijving van de opzet en resultaten van de

besproken onderzoeken, wordt verwezen naar de publikaties zelf.

~~!_~i~!_~E_!ii~_~~~~~_~~~_E~!!~~!~~

Het al of niet op tijd ~omen van patienten zal natuurlijk een rol

spelen bij het tot stand komen van wachttijd en leegloop. Niet aIleen

het gemiddeld te vroeg of te laat komen is hierbij van belang, maar ook

de spreiding van de aankomsten rondom dit gemiddelde:

Indien men de patienten zou kunnen bewegen om binnen 5 minuten van de

afspraaktijd aan te komen, zou men bijna dezelfde wachttijdresultaten

verkrijgen als wanneer de patienten punctueel zouden aankomen (lit. 6).

- Een toename van de spreiding in het aankomst patroonleidt tot meer wacht

tijd en leegloop (lit. 7, 11).

~~!_~i~!_~~~~~_~~~_E~!i~~!~~~_h~!_~~m~~_~2~g~E_~f§E!~~~

het gecombineerde effect van deze twee variabelen grijpt natuurlijk sterk

~n op mogelijkheid van leegloop voor de arts:

- Een toename van de bezettingsgraad van het spreekuur leidt tot minder

leegloop en meer wachttijd (lit. 6, 11).

- 'No-show' kan men corrigeren door evenredig meer patienten af te spreken

en dan levert de wachttijdsituatie niet veeI verschil op met de situatie

zonder 'no-show' (lit. 7).

~~!_~i~!_~E_!!i~_~~~~~L~~gi~~~~_~~~_~~_~E!§

Dit is weI een van de meest genoemde hoofdoorzaken voor het ontstaan

van wachttijd in een spreekuursituatie:

- In tabel 2 wordt het verband weergegeven tussen het te laat beginnen

van de arts en de totale wachttijd, resp. de leegloop (ontleend aan

lit. 7; voor nadere gegevens zie bijlage 7)

op tijd 5 min te laat 10 m~n te laat

·leegloop (min. ) 9.3 5.3 2.6

Wlicbttijd. (min.) 13.1 15.0 18.?

tabel 2
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- In tabel 3 wordt het verband weergegeven tussen het te laat beginnen

van de arts en de echte wachttijd, resp. de leegloop. De patienten

komen bovendien punctueel aan (ontleend aan lit. 4; voor nadere

gegevens zie bijlage 7)

Ret aantal min. dat de arts te laat begint
0 5 10 15 20 25

leegloop (min.} 9.7 5.7 3.3 2.0 1.0 0.5

wac!Ittijd .(min.) 7.5 9.1 13.0 17.5 22.0 27.0

tabel 3

Q~~!_~~~_h~!_~E!~~!~~!~_~~~!~!_E~!!~g!~~ (spreekuuromvang)

De bestudeerde spreekuursituaties worden bijna altijd gekenmcrkt door een

bezettingsg~aad in de buurt van een. Vandaar dat de duur van het spreek

uur, c.q. de spreekuuromvang 1n sterke mate bepalend is voor de wachttijd

en leegloop resultaten:

- Voor een gegeven spreekuur-situatie met een constante spreekuuromvang,

varieren de wachttijd- en leegloopresultaten proportioneel met de

spreekuurduur (lit. 7).

- Ook Bailey (lit. 4) wijst op het bestaan van deze relatie, waardoor

men uit een berekende situatie ook resultaten voor andere situaties

(met een verschillende gemiddelde consultduur, maar weI dezelfde spreek

uuromvang) kan afleiden.

~~!_~~~!~l_~~~_~~~_~~~i~_!~~~!ii~_~~g~~E!~!~~_E~!i~~!~~

Deze variabele hanteert men als mogelijkheid om aan het begin een

'voorraad' te creeren, zodat de arts gedurende het spreekuur verzekerd

blijft van werk:

- In tabel 4 wordt het verb and gegeven tussen het beginblok (No) en de

wachttijd, resp. de leegloop. De patienten worden weer punctueel ver

ondersteld (ontleend aan lit. 7; voor nadere gegevens zie bijlage 7)

No 1 2 3 4

leegloop (min. ) 13 8 6 4

Wllchtt ijd . (min.) 8 10 12 15

tabel 4
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E~~_~~~!~!_!~g~!ii~_~Eg~~EE~~~~_E~!i~~!~~_!ii2~~~_h~!_~EE~~~~~E

Deze variabele vormt met het beginblok het kernpunt van het afspraaksysteem.

Tesamen moeten zij ervoor zorgen de fluctuaties, veroorzaakt door het

aankomstproces en de consultduur, op te vangen.

Enkele onderzoeksresultaten uit lit. 7 hieromtrent zijn:

- Voor de punctuele situatie: "to reduce the doctor's idle time by

calling more patients at the start, causes less increase in waiting

by patients than does the practice of calling several patients

throughout the clinic".

Niet punctuele situatie: "increasing the number of patients called

at a time and calling the first group of patients before the doctor

arrives, are equally efficient ways of reducing waiting by the doctor"

(zie bij lage 7).

~~~~~~~!~~_~E~EE~~~~Y~!~~~~

Nadat men eerst aan de hand van resultaten inzicht heeft gegeven in

het effect van de diverse variabelen op de wachttijd en leegloop, wordt

er aan het slot van het artikel meestal een voorgesteld afspraaksysteem

geformuleerd:

- Bailey (1952, lit. 4):

"the patients are given appointments at regular intervals equal to the

average consultation time, and the consultant arrives at the same time

as the second patient".

- Blanco White and Pike (1963, lit. 7):

"appoinment-intervals of one tenth of the average consultation-length

of the Clinic,

a fixed number of patients called at each appointment time in accordance

with the doctor's average rate of work,

the doctor arriving less than 5 minutes after the first appointment-time".

- Soriano (1966, lit. 10):

"a two-at-a-time appointment system with an appointment-interval equal to

two times the average consultation time".

3.4. ~~~!~~!i~_~~g~!ii~h~2~~_Y~~_~~£~~~ij2_~~_!~~g!~~E

Indien men het functioneren van een afspraaksysteem wil gaan beoordelen,

zal dit meestal geschieden aan de hand van de gevolgen van het systeem in



termen van wachttijd voor de patient en leegloop voor de arts. Andere

maatstaven zijn vaak minder sprekend en bovendien moeilijker te opera

tionaliseren.

Een dergelijke evaluatie van de wachttijd- en Ieegloop resul taten van een

afspraaksysteem zou bijvoorbeeld als voIgt kunnen geschieden:

1. Men kan eerst een bepaald referentiepunt nemen, dat men gebruikt als

een norm waartegen men de verkregen resultaten kan afzetten.

Enkele voorbeelden van dergelijke normen zijn:

- Een acceptabele wachttijd en leegloop zijn afhankelijk van de spreek

uurduur.

- Een acceptabele wachttijd en leegloop zijn afhankelijk van de ~e

middelde consultduur.

Een acceptabele wachttijd en leegloop zijn afhankelijk van zowel de

duur van het spreekuur als de gemiddelde duur van het consult.

In Engeland hanteert men een norm die zelfs op de verdeling van de

wachttijd ingaat. Ook uit andere onderzoeken zijn dergelijke aan

vaardbare wachttijd verdelingen bekend, maar dan verkregen met behulp

van een enquete onder patienten. De resultaten van deze aanvaardbare

wachttijd verdelingen zijn opgenomen in tabel 5.

wachttijd Engelse norm lit. 13 lit. I

< 15 min SOh 39% 22%

< 30 min 75% 90% 84%

< 60 m~n 95-97% 99% 99%

> 60 min 3 - 5% 1% 1%

gemiddeld 22 min. 20 min. 23 min.

tabel 5: overzicht aanvaardbare wachttijdverdelingen

2. Vervolgens kan men aangeven hoeveel de gemeten wachttijd- en leegloop

resultaten van de gekozen normen afwijken.

Mogelijkheden om dit te dgenJ_~!jn bij~oor~eeld:

- de E-definitie (efficiency) uit lit. 14: E a
2 • 100%

.. . b [w+_x]In d~t artlkel wordt ultgegaan van het e-

reiken van een optimale situatie (E = 100%) bijXeen gemiddelde

wachttijd (;) gelijk aan de gemiddelde consultduur (~).

- verhoudingen tussen de gemeten wachttijd en leegloop (~, resp. v)

en de aanvaardbare wachttijd en leegloop (;0' resp. vO)' bijvoorbeeld:

Wo • 100%.
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De E-definitie is in feite een toepassing van de eerder genoemde

norm, waarbij de acceptabele wachttijd afhankelijk verondersteld

wordt van de gemiddelde consultduur.

3. Tenslotte kan men ter vergelijking van verschillende afspraaksystemen

een optimalisatie-criterium ten aanzien van zowel de gemiddelde wachttijd

(;) als de totale leegloop per spreekuur (v) formuleren. Sommige

criteria gaan direct uit van de gemiddelde wachttijd en leegloop,

andere gaan uit van afwijkingscores, verkregen op onder punt 2 beschreven

wijzen. Ook hier zijn weer meerdere mogelijkheden:

- Maximaliseer (Aw + p x Av), waarbij

Aw en Av afwijkingsscores zijn (hoe hoger hoe minder de wachttijd,

resp. leegloop) ten opzichte van de normen en p = I, 2, ••. een

weegfactor om aan te geven in welke mate men de leegloop van de

arts zwaarderwil laten meetellen dan de wachttijd van de patient.

- Minimaliseer (w + p x v).

Met betrekking tot de weegfactor p van dit zeer vaak gehanteerde

criterium zijn in tabel 6 enkele in onderzoeken gebruikte waarden

opgenomen.

onderzoek p-waarde(n)

Bailey (1952, lit. 4) 37.5

Fortuin (1959, lit. IS) 5

Miga (1966, lit. 9) 16

Granot (1973, lit. 12) 5, 10, IS

v. Oosten (1976, lit. 8) 2

tabel 6

- Maximaliseer (Aw IAv > norm, c.q. v <norm), d.w.z.:

maximaliseer de afwijkingsscore van ;, onder voorwaarde dat de

afwijkingsscore van v boven de aangegeven norm blijft, c.q. v onder

de aangegeven norm van de leegloop blijft.

- Minimal iseer (w I v < norm, c. q. Av > norm).

- De laatste twee criteria zijn natuurlijk ook nog te formuleren met

(A)v als doelcriterium en (A)w als voorwaarde.

De voorafgaande werkwijze kan geillustreerd worden aan de hand van het vol

gende voorbeeld:
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ad I: als norm kiezen we:

Een acceptabele wachttijd, resp. leegloop voor een bepaald spreekuur

is gelijk aan de gemiddelde consultduur van dat spreekuur.

ad 2: we gebruiken hier de E-definitie uit lit. 14:

De efficiency van een spreekuur m. b. t. de leegloop '(E ) en de
v

efficiency van een spreekuur m.b.t. de gemiddelde wachttijd (E-)
w

zijn 100%, indien de leegloop, resp. de gemiddelde wachttijd gelijk

zijn aan de gemiddelde consultduur.

ad 3: als criterium nemen we bijvoorbeeld:

maximaliseer (E- + 5 x E ), waarbij we dusde efficiency van hetw v
spreekuur m.b.t. de leegloop vijf maal zo zwaar gewaardeerd hebben

als de efficiency m.b.t. de gemiddelde wachttijd. Vergelijking van de

criteriumwaarde van verschillende afspraaksystemen leidt dan tot het

meest optimale afspraaksysteem.

3.5. Gehanteerde input-verdelingen, nauwke~righeid van de resultaten

Ter nabootsing van de spreekuursituatie met behulp van het simulatie

model (zie hoofdstuk 4), is het nodig om aan patienten een aankomst

tijdstip en een consultduur toe te kennen. We moeten dus trekkingen doen

uit verdelingen ten aanzien van het aankomstpatroon van de patienten en

het consultduurpatroon. Hier zal aIleen aandacht besteed worden aan de

verdelingen zelf, de methode van het doen van trekkingen uit verdelingen

kan men bijvoorbeeld vinden in lit. 16.

I. ~~~!£~~~Y~r2~!i~g~_ig2i~~_2~_E~~i~~!~~_E~~£!~~~!_~ii~

In dit geval is het aankomstpatroon volkomen vastgelegd door het

afspraakschema.

2. ~~~!£~~~Y~r~~!!~gL_!~~~~~_~~_E~!!~~~~~_~!~!_E~~£~~~~!_~ij~

Mogelijke verdelingen hiervoor zijn:

- de normale verdeling*

- de Pearson type VII-verdeling*:

Deze verdeling, gebruikt in lit. 7, lijkt op de normale verdeling

maar bezit een scherpere, hogere piek en een langere staart.

*Voor formule, Z1e bijlage 1
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Mede daarom bleek deze verdeling, volgens het genoemde onderzoek, beter

aan te sluiten bij de werkelijkheid dan de normale verdeling.

- een verdeling verkregen op grond van metingen van het aankomstpatroon

van patienten.

Voor een aantal onderzoeken z~Jn enkele resultaten m.b.t. het aankomst

patroon van patienten samengevat in tabel 7:

onderzoek gemiddelde spreiding

lit. 7: . patroon met veel spreiding -1.1 27 min.

. patroon met weinig spreiding -5.1 16 min.

lit. I : (zie bij lage 2) -6.7 20 m~n.

lit. 17 -5.9 24 min.

lit. 6 -7.2 31 m~n.

tabel 7: overzicht onderzoeksresultaten aankomstpatroon patienten

In het algemeen blijken de patienten een paar minuten vroeger dan afge

sproken aan te komen, maar met een relatief grote spreiding rondom dit

gemiddelde.

Aanpassing van de eigen onderzoeksgegevens aan een normale verdeling

leverde slechte resultaten op(~ie lit. 18). De verwachting was, dat aan

passing aan een Pearson type VII-verdeling betere resultaten zou geven.

Dit kon echter niet getoetst worden, omdat er nog geen methode bekend

was om de parameters van deze verdeling op een nauwkeurige wijze te schatten.

Het doen van trekkingen uit verdelingen verkregen uit metingen beperkt de

waarde van de simulatie-resultaten, omdat er niet uitgegaan is van een

standaardverdeling. Vandaar dat er, na overleg binnen de begeleidingsgroep,

5ekozen is voor toepassing van de normale verdeling voor de weergave van

*:let aankomstpatroon van patienten in het simulatiemodel. Het gemiddelde

van de punctualiteitsverdeling is daarbij verschoven naar het afspraak

tijdstip; het effect van de mate van te vroeg komen van patienten is een

van de onderwerpen van onderzoek.

Als spreiding voor het aankomstproces van patienten in de geanalyseerde

spreekuursituatie (zie 5.1) is gekozen voor een spreiding van 15 minuten.

k Bovendien bleken de simulatie-resultaten niet zo gevoelig te z~Jn voor

de grootte van de spreiding in het aankomst-proces.
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3. g~n~~l!Q~~!Y~!£~li~g

Over het algemeen is men het er in de literatuur (bijv.: lit 4, 7, 9, II)

over eens dat men het beste de Pearson type rrr-verdeling kan gebruiken

voor weergave van het consultduurpatroon*. Deze verdeling, ook weI

aangeduid met Gamma-verdeling, bereikt snel een maX1mum en neemt dan

langzaam af. Dit is inderdaad het patroon dat men ook in de frequentie

verdeling van de waargenomen consulten kan onderscheiden.

Mede door de zeer lange staart van de verdeling zijn er zeer veel

waarnemingen nodig om tot een betrouwbare schatting van-de parameters van

de verdeling te komen (zie lit. 4, 9). Roewel er vrij vee1 waarnemingen

ter beschikking stonden, kon er slechts in weinig gevallen een goede

aanpassing gevonden worden (zie lit. 18). Een van de voorbeelden van een

goede aanpassing is opgenomen in bijlage 2. Deze minder goede aanpassings

resultaten gaven echter geen aanleiding om toepassing van de gammaverdeling

voor het simulatiemodel te verwerpen.

Naast een keuze met betrekking tot de te hanteren input-verdelingen, dient

men ook een beslissing te nemen met betrekking tot de gewenste nauwkeurigheid

van de resultaten van het model. Deze resultaten komen tot stand door

middeling over het aantal gesimuleerde spreekuren. Vergroting van het aantal

runs (gesimuleerde spreekuren) levert van de ene kant nauwkeurigere resultaten

op, maar van de andere duurt het ook langer om deze nauwkeurigheid in de

priktijk te bereiken. Ret is 1mmers ook niet realistisch om te veronder

stellen, dat men in de praktijk 100 of meer spreekuren moet observeren om

het effect van een bepaalde verandering te met en. Na overleg in de bege

leidingsgroep is er daarom besloten om uit te gaan van 25 te simuleren spreek

uren per simulatie-onderwerp. De hieruit voortvloeiende onnauwkeurigheid

zal voor een bepaalde spreekuursituatie toegelicht worden in hoofdstuk 5.

Om bij de vergelijking van verschillende simulatie-onderwerpen een bron van

variatie uit te sluiten, is er per onderwerp uitgegaan van dezelfde 25

series van trekkingen uit de gekozen aankomst- en consultduurverdeling.

Om bovendien een betere aanpassing aan de praktijksituatie te krijgen, zijn

de verdelingen op een bepaald punt afgebroken. Consulten van minder dan I

min. komen in de praktijk niet voor. Van de andere kan zal de arts proberen om

*Vo0r formule zie bijlage 1.
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een consult, dat uit de hand dreigt te lopen, af te breken; eventueel

kan het gesprek buiten de spreekuurtijd hervat worden. En een patient

die veel te laat komt, wordt misschien verzocht een nieuwe afspraak te

maken. Daarom zijn er de volgende afbreekpunten gehanteerd, die vrij

arbitrair gekozen zijnmaar wel bevestigd worden door de eigen onderzoeks

resultaten:

- consultduurverdeling: linkerafbreekpunt: min.

rechterafbreekpunt: x + 4 x S
c

- aankomstverdeling afbreekpunten 4 x Sa
Ret aantal waarnemingen, dat op deze wijze buiten beschouwing blijft, be-

draagt bij de aankomstverdeling minder dan 0.001% van het totaal. Bij de

consultduurverdeling speelt de spreiding een rol. VOQr de bestudeerde

spreekuursituatie (~= 5 min. en S = 2.S min.) wordt links + 1% en
c -

rechts ~ 0.2% van het totaal aantal waarnemingen buiten beschouwing gelaten.

Bij de in eerste instantie bestudeerde grootte van de variatie-coefficient

van de consultduur is de invloed van het afbreken op gemiddelde en sprei

ding van de gerealiseerde trekkingen gering.

3.6. Onderzoeksopzet

Een aantal van de in het begin genoemde variabelen zijn al meteen bij de

oorspronkelijke proefopzet buiten beschouwing gelaten.

Naast het hoofddoel van dit onderzoek - het testen van een bepaald afspraak

systeem - was het immers de bedoeling om de invloed van enkele in een spreek

uursituatie algemeen voorkomende variabelen na te gaan.

Vandaar dat de zeer specifieke invloedsvariabelen, zoals:

Y4 het 'bus-effect'

YS met begeleiders komen

Y8 gefractioneerd consulten geven

Y9 een werktempo afhankelijk van de drukte 1n de wachtkamer

Y11 : het niet homogeen samengesteld zijn van de afgesproken patienten

(onderzocht in lit. 8)

Y12: het doen van een spreekuur met meer artsen (lit. 8)

Y13: het tweede consult in hetzelfde spreekuur (lit. 8)

Y14: spoedgevallen (lit. 8)

in de proefopzet niet meegenomen zijn.
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De oorspronkelijke onderzoeksopzet kan nu als volgt geformuleerd worden:

I. Nagaan welke invloed de overgeblevenvariabelen afzonderlijk hebben op

het spreekuurverloop (gevoeligheidsanalyse).

Uitgaande van een goed gedefinieerde spreekuursituatie wordt telkens de

invloed van een variabele onderzocht terwijl de overige variabelen

constant worden gehouden.

2. Nagaan of het simulatiemodel valide en betrouwbaar is door vergelijking

met de werkelijkheid en met andere simulatie-onderzoeken.

3. Doel van het eerste punt is om vooral inzicht te krijgen in het effect

van de verschillende variabelen op het spreekuurverloop en in mogelijke

verbanden tussen variabelen. Mede daarom is het beter om vooralsnog geen

optimalisatie criterium te formuleren waarin zowel de wachttijd als de

leegloop verwerkt zijn. Bij toepassing van een dergelijke doelfunctie

verliest men immers weer het eventueel verkregen inzicht. Bovendien lijkt

het beter om de normstelling over te laten aan de betrokkenen.

Wanneer er voldoende inzicht verkregen is in de invloed van de variabelen

op de wachttijd en leegloop afzonderlijk en in mogelijke verbanden, zal

er waarschijnlijk een herformulering van het probleem volgen. De defini

tieve proefopzet, die hieruit zal resulteren, kan zich dan meer richten

op het voorgestelde afspraaksysteem.

4. Bovendien zou er daarnaast, in overleg met Dr. J. Wijngaard, nagegaan

worden of het bestudeerde wachtrijprobleem ook langs analytische weg

benaderd kan worden.
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4. Beschrijving van het simulatiemodel

Aansluitend op het systeemmodel, zoals beschreven in de inleiding van

hoofdstuk 3, zal vervolgens het gehanteerde simulatiemodel beschreven

worden.

Het programma is geschreven 1n BEATHE (Burroughs Extended Algol - THE versie)

en verwerkt op de Burroughs - 7700 computer. Voor het programma is gebruik

gemaakt van een aantal standaardprocedures (zie lit. 19) en een bestaand

simulatieprocedurepakket ASP (Algol Simulation Package, Z1e lit. 16).

Het betreft hier een discreet simulatiemodel, dat werkt volgens de 'event

methode', d.w.z.: het systeem wordt aIleen op die momenten bestudeerd, als

er iets gebeurt ('events': zie stroomschema). Voor een nadere toelichting

op simulatietechnieken in het algemeen en de 'event-methode' in het bij

zonder wordt verwezen naar lit. 16.

De beschrijving van het simulatiemodel valt uiteen in een bespreking van:

- de structuur van het model a.d.h.v. een stroomschema,

- het programma zelf, en

- de mogelijkheden van het model a.d.h.v. een output-voorbeeld.

4.1. De structuur van het model

In bijlage 3 is het stroomschema van het model weergegeven. In een dergelijk

schema komt de structuur van het programma, met name de gevolgde 'event

methode', duidelijk naar voren.

Hier zal volstaan worden met de volgende beschrijving:

1. Op grond van de aan de variabelen toegekende waarden wordt een afspraak

lijst gecreeerd, waarop aIle afgesproken patienten staan; hun aan

komsttijdstip en consultduur zijn trekkingen uit de eerder besproken

verdelingen.

2. Het 'clock'-mechanisme bepaalt tot het einde van het spreekuur

(zie 3.2) het eerstvolgende 'event'. Daartoe is er een 'event'-rij be

schikbaar, waarin de gebeurtenissen (begin spreekuur, einde spreekuur,

aankomsten van patienten, klaarkomsten van patienten, etc •••. ) in volg

orde van gebeuren staan vermeld.

3. Wanneer een patient aankomt, neemt hij plaats in de wachtkaroer (= wachtrij) ;

zijn positie in de wachtrij wordt bepaald door het afspraaktijdstip.
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4. Wanneer een patient aan de beurt is, geschiedt het volgende:

- einde totale wachttijd*, welke in punt 5 wordt b ij gehouden ;

- einde eventuele leegloop specialist; indien er sprake is van leeg-

loop, worden de leegloopgegevens bijgehouden (aantal keren leegloop,

hoeveelheid leegloop, etc .... ).

De behandelvolgorde wordt in principe bepaald door de afspraakvolgorde;

wanneer een eerder afgesproken patientniet aanwezig is, wordt de eerst

volgend (aanwezige) afgesproken patient geholpen.

5. Wanneer de patient klaar is, worden de volgende gegevens berekend:

- Afhankelijk van het type patient (Pat 1, etc .••. ) worden o.a. de to

tale, de vrijwillige en de echte wachttijd bijgehouden.
e e e

- Bovendien wordt de wachttijd (W.T.) voor de 1 , 5 , 10 , etc ••••

patient nog apart bijgehouden.

6. Wanneer een tussentijds rapportagetijdstip bereikt wordt (telkens na

verloop van 0.1 van de spreekuurduur), worden de volgende tijdgebonden

gegevens bijgehouden:

- de gemiddelde wachttijd tot dit tijdstip,

- de lengte van de wachtrij op dit tijdstip,

- de totale leegloop tot dit tijdstip.

7. Aan het einde van het spreekuur worden weer een aantaL gegevens bijge

houden, zoals onder andere:

het aantal patienten behorend tot de drie typen patientengroepen,

- de leegloopgegevens over' ·het spreekuur,

- de uitloop van het spreekuur,

- de wachttijdverdeling van het spreekuur,

- de wachtkamerbezetting tijdens het spreekuur.

8. De voorafgaand beschreven werkwijze wordt telkens herhaald totdat

het aantal te simuleren spreekuren bereikt is. Dan wordt de hierna be

schreven output afgedrukt.

Voor een verdere toelichting op het stroomschema en de achterliggende

·,imulatietechniek is bestudering van lit. 16 noodzakelijk.

4.2. Het programma

Het geschreven programma 1S opgezet als een werkmodel. Aan de inwezen

zeer eenvoudige basisstructuur z1Jn telkens stukken programma toegevoegd

om de invloed van een bepaalde variabele te kunnen onderzoeken. Zo ontstond

'il'Voor inhoud begrippen, Z1e 3.2 en bijlage I
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er uiteindelijk het huidige simulatiemodel, dat beantwoordt aan de proef

opzet (3.6). Het bestaande model is echter gemakkelijk uit te breiden om

de invloed van eventuele andere variabelen te onderzoeken.

De programma-tekst is in zijn geheel opgenomen in bijlage 4 en 1S daar

voorzien van een korte toelichting. In het programma worden 95 histogrammen

gebruikt, sommige om de resultaten binnen een spreekuur bij te houden, andere

om de resultaten per spreekuur bij te houden. Bij de programmatekst 1S

daarom een overzicht van de gebruikte histogrammen opgenomen.

4.3. Een output-voorbeeld

In bijlage 5 is een voorbeeld van een volledige output opgenomen, namelijk

voor de bestudeerde spreekuursituatie van 5.1. De output van het model

oestaat per simulatieonderwerp uit de volgende onderdelen:

1. Een korte samenvatting van de ingestelde waarde per variabele van de

betreffende simulatie.

2. Het afspraakschema (gelijk voor aIle spreekuren binnen een simulatie).

3. De afspraaklijst (verschillend per spreekuur).

4. De behandellijst (verschillend per spreekuur), d.w.z.: hierop staan

aIle behandelde patienten met de bijbehorende wachttijdgegevens.

). De output-tabel per simulatie-onderwerp; deze tabel bevat gegevens

die voor het merendeel verkregen zijn door middeling over het aantal

gesimuleerde spreekuren.

De tebel kan 1n zijn totaliteit of in gedeelten worden afgedrukt,

afhankelijk van de gewenste output.

6. Een globale computerplot van de tijdgebonden gegevens voor het gemiddelde

spreekuurverloop (per simulatie-onderwerp), nl.:

- de gemiddelde wachttijd als functie van de verstreken spreekuurtijd,

- de cumulatieve leegloop,

- de momentane wachtrijlengte.

Afhankelijk van de outputwensen kan men de diverse onderdelen van de output

apart of gecombineerd laten afdrukken. De bovengenoemde outputonderdelen

zijn in bijlage 5 opgenomen en daar voorzien van een korte toelichting.
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5. Verkregen resultaten met het model

Hierna zullen de resultaten besproken worden die verkregen zijn met

het model bij de uitvoering van de oorspronkelijke proefopzet (zie

3.6.). Om een inzicht te krijgen in de problematiek van de te simu

leren wachtrijsituatie en de betrouwbaarheid van het model werden er

drie wegen aangegeven waarlangs resultaten met het model verkregen

zouden worden:

bestudering van een bepaalde uitgangssituatie en daarbij telkens

de invloed van een variabele nagaan,

- vergelijking van model-resultaten met meet-resultaten van een aan

tal geobserveerde spreekuren,

vergelijking van model-resultaten met resultaten van andere simulatie

onderzoeken.

De aldus verkregen resultaten zouden inzicht kunnen verschaffen voor de

definitieve proefopzet van dit simulatie-onderzoek.

5.1. Gevoeligheidsanalyse van het model

De hier besproken resultaten zijn verkregen met het model van een be

paalde spreekuursituatie te onderzoeken naar de invloed van de verschil

lende variabelen erop.

De gevolgde werkwijze kan als voIgt omschreven worden:

I. We gaan weer uit van de formulering van het probleem 1n de vorm van:

U = f(X, Y), met U: doelvariabelen

X: beslissingsvariabelen

Y: overige variabelen.

2. We willen dus weten hoe we X moeten instellen bij gegeven Y.

Daartoe onderzoeken we voor in de praktijk voorkomende waarden van

de X-variabelen:

- het effect van een bepaalde X-variabele bij gegeven Y en (overige)

X op de gekozen D, en

- de gevoeligheid van D bij gegeven Y en (overige) X voor variaties

1n X.

3. Evenzo onderzoeken we voor in de praktijk voorkomende waarden van de

Y-variabelen:

- het effect van een bepaalde Y-variabele bij gegeven X en (overige)

Y op D, en
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- de gevoeligheid van U bij gegeven X en (overige) Y voor fluctu

aties in Y.

Daarnaast dienen we bij de Y-variabele nog na te gaan:

- hoe goed Y gemeten kan worden, en

- of Y (bijv. de mate van te vroeg komen van patienten) op den duur be-

invloedbaar is en daarmee X-variabele is geworden.

De navolgende resultaten worden gegeven voor een bepaalde vrij arbitrair

gekozen spreekuursituatie, die als voIgt samengevat kan worden:

- de duur van het spreekuur: 180 minuten

- de gemiddelde consultduur: 5 minuten

- de variatie-coefficient van de consulten: 0.50

- het aantal afgesproken patienten: 36

- een individueel afspraaksysteem: No=n=1

- de patienten komen gemiddeld op tijd aan met een spreiding van 15

minuten,

- de arts start precies op tijd met het spreekuur,

het afspraak-interval 1S gebaseerd op de gemiddelde consultduur

(b-factor=l) en erwordt niet verder afgerond.

- de volgorde van behandelen 1S in principe de afspraak-volgorde (zie

beschrijving model).

- er worden geen extra patienten afgesproken, er blijven geen patienten

weg en er komen geen patienten zonder afspraak naar het spreekuur.

De wachttijd-resultaten van het onderzochte spreekuur(zie ook

output-voorbeeld, bijlage 5)-

Hoewel er 36 afspraken voor het spreekuur gemaakt werden, worden er ge~

middeld 35.16 patienten behandeld. Dit verschil wordt veroorzaakt door

het in dit rapport gehanteerde einde van het spreekuur (zie 3.2.). Daarom

is deze situatie -ondanks het verschil- beschouwd als een spreekuur met

een bezettingsgraad r = 1.00.

De wachttijd-resultaten voor de onderscheiden patientengroeperingen zijn

samengevat in tabel 8.



;

: % Tot. WTT WTE TVG TLA W.T.

Pat. I 30.36% 21.26 J1.34 - - WTE

Pat. 2 18.16% 11.12 0.00 9·00 - WTT

Pat. 3 51.47% 5.88 WTT - 11 .34.. WTT

Tot. 35.16 11.17 6.80 - - 7.98

Tabel 8: wachttijd-resultaten onderzochte spreekuur.

Ongeveer de helft van de patienten komt te laat aan (Pat. 3). Van de op

de tijd komende patienten wordt ongeveer een derde te vroeg geholpen

(Pat. 2). De rest -ongeveer 30% van het totaal- wordt te laat geholpen,

terwijl men op tijd aanwezig was (Pat. 1).

Opvallend is verder nog dat de te laat komende patient duidelijk bevoor

oordeeld wordt wat de wachttijd (WTT) betreft. De wachttijd-verdeling

(zie output-voorbeeld) toont aan dat 12% van de patienten niet heeft ge

wacht (W.T.), 81% minder dan 15 min. heeft gewacht en 99% minder dan een

half uur.

De wachttijd (W.T.) blijkt na een kleine daling in het begin tijdens het

spreekuur te stijgen. Indien men naar de wachttijd van de patient als

functie van de positie in de behandelrij kijkt, blijkt deze aan het einde

van het spreekuur ook duidelijk langer te zijn dan aan hetbegin.

Gemiddeld zijn er tijdens het spreekuur 1.86 patienten aan het wachten in

de wachtkamer. Gedurende 28% van de spreekuurtijd is de wachtkamer leeg,

en gedurende 65% van de tijd zijn er minder dan 3 patienten aan het

wachten. Het aantal wachtenden neemt vanaf het begin van het spreekuur

steeds toe totdat driekwart van de spreekuurduur verstreken is; er wacht

en dan gemiddeld 3 patienten. Daarna neemt het aantal wachtenden snel af.

De leegloop in de onderzochte spreekuur-situatie bedraagt 14.74 min, of

wel 8.19% van de spreekuurduur. Het spreekuur loopt gemiddeld 11.81 min.

uit en de arts moet gemiddeld 0.53 min. wachten, omdat het spreekuur nog

niet voorbij is en er nog een patient kan komen. De uitloop wordt in

sterke mate bepaald door de leegloop. In een situatie met r=+1 .00 moet de

arts de "verloren" tijd door eventuele leegloop weer inhalen aan het einde

van het spreekuur.

Het aantal malen dat er leegloop optreedt, bedraagt gemiddeld 3.72 keer

per spreekuur; gemiddeld duurt zoln leegloop dan 3.94 minuten.
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De invloed van de beslissingsvariabelen

In bijlage 6, pag. 1-9 zijn een aantal resultaten opgenomen met betrek

king tot de invloed van de bestudeerde beslissingsvariabelen. Deze

resultaten zullen hier per variabele in het kort besproken worden. Ook

zal er ingegaan worden op de onnauwkeurigheden in de resultaten.

Op grond van de al eerder genoemdeoverwegingen is er besloten om uit

te gaan van 25 gesimuleerde spreekuren. De hiermee bereikte nauwkeurig

heid leek voldoende om er de navolgende conclusies op te kunnen baseren.

Verderop zal geillustreerd worden, wat deze keuze voor 25 runs bete

kent met betrekking tot de interpretatie van de resultaten in de tabel

len en grafieken.

!!~gi!!!?!.~~ (Xl)' !?!~~gE~~!~~ (~2)~!!_£~!!!E~!!~~!~~-(XS)

(tabel 2-4, grafiek 1-3)

Bij vergroting van het beginblok ten opzichte van het normale blok,

neemt de wachttijd toe en de leegloop af (tabel 2, grafiek 1). De hel

ling van de w-lijn in grafiek I gaat naar 5.00 (de gemiddelde consult

duur) zodra de leegloop naar nul toegaat; extra wachttijd kan dan immel's

niet meer "opgeslokt" worden door de leegloop.

Bij een haiverwege gecompenseerd schema blijven wachttijd en leegloop

sterk achter ten opzichte van een niet gecompenseerde situatie (tabel 4,

grafiek I).

Tel' illustratie van de nauwkeurigheid van de resultaten zijn 1n grafiek

2 voor de resultaten van het niet gecompenseerde schema spreidingsmarges

aangegeven. Daar het middelingsproces normaal verdeelde resuitaten op

levert, kan men aannemen dat de resuitaten van een willekeurig geobser

veeI'd spreekuur met 68% waarschijnlijkheid liggen binnen de aangegeven

I~s-grenzen. Ret gemiddeide zelf is natuurlijk mindel' onnauwkeurig; de

relatieve fout in de wachttijd -en de leegloop- gemiddeides over 25

spreekuren bedraagt ongeveer 8% vaor de wachttijd en 13% voor de leeg

loop (tabel I). De bij de wachttijd- en leegloop-resultaten behorende

standaard-afwijkingen zijn vrij groot; men moet echter weI bedenken dat

deze fluctuaties (vQoral m.b.t. de leegloop) te verwachten zijn bij een

bezettingsgraad I' = +1.00.
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Indien men het begir~blok even groot maakt als het normale blok (zie

tabel 3, grafiek 3) krijgt men een soortgelijk verband, als bij ver

groting van het beginblok ten opzichte van het normale blok; de hel

lingen van de lijnen lopen nu echter minder steil. De helling van de

;-lijn zal naar 2.5 gaan (de helft van de gemiddelde consultduur),

zodra de leegloop naar nul toegaat.

~~_~~£~E~~!:g!~~£~~: X3 (tabel 5, grafiek 4)

Een afwijkende interval-grootte (b-factor) heeft een sterke invloed op

de wachttijd- en leegloopresultaten. Het is een van de mogelijkheden

om de bezettingsgraad van het spreekuur te beinvloeden. Hieruit blijkt

bovendien dat men een vrij nauwkeurige schatting van de gemiddelde

consultduur nodig heeft. Afwijkingen van het interval ten opzichte van

de werkelijke gemiddelde consultduur grijpen immers sterk in op de re

sultaten.

Het aantal benodigde waarnemingen voor een bepaalde nauwkeurigheid van

het gemiddelde voigt uit de relatie:

CV , met CV-: variatie-coefficient gemiddelde consultduurx x
CVi - Vfi CV : variatie-coefficient individuele consulten

x
n het aantal waarnemingen.

Bij een gewenste nauwkeurigheid van het gemiddelde van bijvoorbeeld 2.5%

en een variatie-coefficient van de individuele consultduur van 0.50,

betekent dit dat men 400 waarnemingen nodig heeft.

~~_~ii~~_~~~_~fE~~~~~g:X4 (tabel 6)

Afronding van afspraaktijden naar "afspreekbare" tijdstippen levert

nauwelijks extra "rendementsverlies" Ope Bij het ontwerpen van een af

spraakschema kan men de afspraaktijden dus naar eigen wens afronden;

afronding naar het dichtst bijzijnde afspreekbare tijdstip levert iets

gunstigere wachttijdresultaten Ope

Door middel van het compensatie-idee kan men een tijdelijk hogere bezet

tingsgraad (bijv. door een groter beginblok) weer herstellen. Het tijd

stip waarop deze compensatie van het beginblok plaatsvindt, kan daarbij

nag een rol spelen.
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Voor het (No, n) = (3,I) - afspraaksysteem bleek compensatie vanaf 0.3

spreekuurduur de meest gunstige wachttijd op te leveren.

!!~~_~E~E~_~!.~E!:~~~!!_~~!!_~!!~~E~~!!~!~~~!:~_E~~!~!!~~!!:g!~~J2~!!:X6 (tabel 8)

Indien men in een spreekuur te maken heeft met bijvoorbeeid nieuwe

patienten (langere consultduur) en herhaling-patienten, kan men:

(I) eerst de nieuwe patienten afspreken en daarna de herhaling-patienten.

(2) eerst de herhaling-patienten en daarna de nieuwe,

(3) de patienten afspreken zonder te kijken naar het onderscheid nieuw

herhaling, of

(4) de patienten door elkaar afspreken, maar weI rekening houden met het

onderscheid; bij 33% nieuwe patienten krijgt men dan bijvoorbeeid

een schema 2H, IN, 2H, IN, etc.

De eerste drie mogelijkheden zijn voor twee verschillende verhoudingen

nieuw-herhaling onderzocht. Hoewel afhankelijk van deze verhouding,blijkt

het duidelijk voordelen op te leveren om de groep met de kortste gemid

delde consultduur eerst af te spreken. Voor de situatie met 20% nieuwe

patienten is dit in onderstaande tabel 9 geillustreerd.

Mogelijkheid WTT T.L. U.L.

( I) eerst N, dan H 15.78 13.30 10.32

(2) eerst H, dan N II .02 II .92 ]0·.32

(3) gemengd 12.12 16.62 17.00

tabel 9: wachttijd- en leegloopresultaten verschillende spreekuurindelingen

Verondersteld is hier dat men direct doorgaat met het spreekuur als men

klaar is met de eerste groep. De wachttijd van de tweede groep patienten

wordt dus vermeerderd met de uitloop van het eerste deel van het spreek

uur. De Ieegloop en de uitloop van het tweede deel van het spreekuur

worden bij benadering verminderd met de uitloop van het eerste deel.

Ten aanzien van de volgorde van behandeling -de gehanteerde prioriteits

regel- zijn de volgende mogelijkheden onderzocht:
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(I) In pr1nc1pe de afspraakvolgorde, maar als een patient aan de beurt

komt en er nog niet is, wordt de eerstvolgende afgesproken wel aan

wezige patient geholpen.

(2) Dezelfde werkwijze als bij (I), maar patienten die meer dan 5

minuten te laat komen, worden "gestraft" door ze achteraan de op

dat moment aanwezige wachtrij te plaatsen.

(3) Strikt de aankomstvolgorde aanhouden.

(4) Strikt de afspraakvolgorde aanhouden.

Aan de hand van de simulatie-resultaten blijkt dat de te late patient,

vooral bij mogelijkheid (I), bevoordeeld wordt.

Mogelijkheid (2) en (3) zijn wat dit betreft beter.

Strikt de afspraakvolgorde aanhouden betekent een enorme vergroting van

wachttijd en leegloop. De drie andere mogelijkheden hebben g~en invloed

op de leegloop voor de arts. De in dit rapport gehanteerde afspraak

volgorde komt het beste uit de bus met de wachttijd W.T. -de wachttijd,

die het beste het functioneren van het afspraaksysteem beschrijft- hoe

wel de verschillen klein zijn.

~~~_~~~!~_~!~EE~~~~_~~~_E~!i~~!~~:Xs (tabel 10)

Indien men verwacht dat er patienten wegblijven,of om een hogere bezet

tingsgraad te verkrijgen, kan men regelmatig verspreid over het spreek

uur extra patienten afspreken.

Het uiteindelijk resultaat van deze variabelen (XS - Y2 + Y3) kan weer

uitgedrukt worden in termen van de bezettingsgraad r. Het opvangen van

"no show" door evenredig meer patienten af te spreken heeft geen nadelige

gevolgen voor de patient, maar weI voor de arts.

Door bijvoorbeeld halverwege het spreekuur een pauze 1n te lassen, waar1n

de arts de eventueel ontstane uitloop eerst inhaalt, kan de wachttijd

voor de patieent verminderd worden (zie bijvoorbeeld tabel 16, Duur = 90

min. en ISO min.). Dit gaat natuurlijk weI ten koste van leegloop. Op

deze wijze maakt men van een groot spreekuur twee kleinere. Een derge

lijke pauze kan men bijvoorbeeld ook goed inlassen tussen een deel van

het spreekuur met nieuwe patienten en een deel met herhaling-patienten.



De invloed van de overige variabelen

In bijlage 6, pag. 10-17 zijn de resultaten opgenomen met betrekking tot

de invloed van de overige variabelen. De bespreking van deze resultaten

zal weer per variabele geschieden. Ook zal er ingegaan worden op de meet

baarheid van deze variabelen en op de vraag in hoeverre ze toch te bein

vloeden zijn.

~~!_~i~!_2E_!ii~_~2~~~_Y~~_E~!i£~!~~:Y1 (tabel 11, 12; grafiek 5, 6)

He t gemiddeld niet op tijd komen van patienten werkt vooral sterk door

op de leegloop voor de arts. De helling van de ~-lijn in grafiek 5 gaat

naar 1 (de gemiddelde consultduur) als de leegloop naar nul toegaat.

De invloed van de spreiding in de aankomsten van patienten is ook aanzienlijk

(grafiek 6). Indien de patienten zeer punctueel zouden aankomen, betekent

dit een aanzienlijke reductie in wachttijd en leegloop. Voor het nor-

male bereik van de spreiding (tussen 10 en 25 min.) geldt dat de hel

lingshoek van de ~-lijn ongeveer 0.13 bedraagt en van de v-lijn ongeveer

0.17.

Via dezelfde relatie als voor de consultduur kan bepaald worden hoeveel

waarnemingen noodzakelijk zijrt om de gewenste nauwkeurigheid te bereiken.

Omdat de invloed van een verkeerde schatting van gemiddelde en spreiding

bij het aankomstproces minder groot is dan bij de consultduur-verdeling,

zal men meestal ook met minder waarnemingen dan bij de consulten kunnen

volstaan.

Met be trekking tot de beinvloedbaarheid van deze en enkele verderop ge-

noemde variabelen, meldt lit. 20 het volgende:

--- -Het- gedrag van patient en arts wordt punctueler als men met -een patient

tegelijk afspreekt. De afspraak krijgt hierdoor een persoonlijker karakter.

Hoe persoonlijker dus de afspraak wordt gemaakt, des te beter zullen beide

betrokkenen (patient en arts) zich houden aan het afgesproken tijdstip.

~~!_~i~!_~2~~~~_~2~~~E~~f~EE~~_~2~~~_Y~~_E~!i~~!~~:YZ' Y3 (tabel 10)

Het (eventueel gecombineerd) effect van deze twee variabelen werkt 6t~rk

door in de wachttijd en leegloop. Deze percentages zou men dan ook elK~n

lijk vrij nauwkeurig moeten kennen. Ook hiervoor kan men analoog als bij

de gemiddelde consultduur aangeven hoeveel spreekuren men moet observeren

om de gewenste nauwkeurigheid te bereiken.

~~_~2~~~l!~~~E:Y~E~~li~g:Y6 (tabel 13, 14; grafiek 7)

De invloed van de gemiddelde consultduur op de wachttijd en leegloop is

opgenomen in tabel 13. Daarin zien we dat de leegloop sterk en de wacht

tijd langzaam toeneemt bij een grotere gemiddeldeconsultduur.
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De invloed van de spreiding in de consultduur is ook grafisch weerge

geven. Bij een variatie-coefficient kleiner dan 0.25 blijven wachttijd

enlee~loop vrijwel constant; daarna treedt er een aanzienlijke stijging

op. Afgezien van een meer dan evenredig aanloop-effect, zijn wachttijd en

leegloop lineair afhankelijk van de variatie-coefficient. Op het traject

tussen 0.50 en 1.00 bedraagt de hellingshoek van de w-lijn 7.6 en van

de v-lijn 11.8.

g~!_~i~!_~E_!ii~_~~g!~~~~_~~~_h~!_~EE~~~~~!:Y7 (tabel IS, grafiek 8)

Door te laat te beginnen met het spreekuur kan de arts de hoeveelheid

leegloop sterk beperken; dit gaat dan weI ten koste van aanzienlijk

veel extra wachttijd voor de patient. De hellingshoek van de w-lijn

gaat naar I zodra de leegloop naar nul toegaat.

Q~_~~~E_~~~_h~!_~E!~~~~~E~_£~g~_~~_~EE~~~~~E~!y~~g:YIO (tabel 16, grafiek 9)

Ret ligt voor de hand dat de toename van de wachttijd geringer wordt bij

een grotere spreekuur-omvang en dat de leegloop, na een sterke toename

bij geringe spreekuur-omvang, uiteindelijk weinig meer toe zal nemen.

De duur van het spreekuur kan men eventueel ook als eenbeslissingsvaria

bele beschouwen.

5.2. Vergelijking met andere simulatie-onderzoeken

Een van de mogelijkheden om na te gaan of het model betrouwbaar is, is

het nabootsen van bestaande simulatie-onderzoeken. Dit is gebeurd voor

een tweetal bekende onderzoeken, namelijk Bailey (lit. 4 t 5 ) en Blanco

White and pike (Lit. 7).

Bailey heeft reeds in 1952 handmatig een simulatie van een afspraaksys

teem uitgevoerd. Rij ging daarbij uit van punctueel aanwezige patienten.

Blanco White and Pike hebben in 1963 een onderzoek uitgevoerd, waarbij

zowel voor de punctuele als de niet-punctuele situatie resultaten werden

gegeven. Voor de punctuele situatie hebben zij gebruik gemaakt van een

numerieke benadering met behulp van Markov-ketens; voor de niet-punctuele

situatie hebben zij de simulatie-methode toegepast.

Op grond van beschrijvingen van de onderzoeken in de beschikbare publi

caties erover, is getracht om een aantal vermelde- resultaten na te simu

leren met het model.



De vergelijking van de model-resultaten met de resultaten van deze

twee onderzoeken 1S opgenomen in bijlage 7. Daar wordt ook in het

kort ingegaan op de inhoud en resultaten van deze twee standaard

studies op het gebied van simulatie van het afspraak-systeem.

Rekening houdend met de vermelde standaard-afwijkingen kan men stel-

len dat de vergelijking tussen de gemelde onderzoek-resultaten en de

nagebootste resultaten met het model goed opgaat. Men moet bij de ver

gelijking echter niet aIleen rekening houden met de standaard-afwijking

en, maar ook met model-verschillen, zoals: een andere methode voor het

doen van trekkingen uit verdelingen, andere definities met be trekking tot

wanneer de arts het spreekuur verlaat, etc ••..

Aangezien de resultaten van 5.2. (en 5.3.) verkregen werden met een

eerdere versie van het model, waar1n een minder nauwkeurige trekkings

methode gebruikt werd, kunnen ze niet meer precies nagebootst worden met

het huidige model. Dit leek echter niet bezwaarlijk, aangezien het er

bij het nasimuleren van deze twee standaard-onderzoeken voornamelijk om

ging de betrouwbaarheid van het model aan te tonen.

5.3. Vergelijking met de werkelijkheid

Aanvullend op de voorafgaande vergelijking met bestaande onderzoeken kan

men het model gebruiken om geobserveerde spreekuren na te bootsen. Op

deze wijze kan nagegaan worden of het model een goede afbeelding is van

de werkelijkheid. Daarbij dient men natuurlijk weI als kantt"ekening te

plaatsen dat er met het model niet gepoogd is om een copie van de werke

lijkheid te maken. Onderwerp van onderzoek vormde immers het afspraak

systeem en een aantal variabelen die erop inwerken. Met name is er hier

geen aandacht besteed aan storingsfactoren, zoals het weggeroepen worden

van de arts voor spoedgevallen. Dit betekent echter niet dat een verge

lijking met de werkelijkheid niet mogelijk of bij voorbaat zinloos zou

zijn.

Vanuit reeds verricht onderzoek (lit. I) waren er zeer gedetailleerde

gegevens bekend over een zestal spreekuren van een arts. Deze gegevens

zijn gebruikt om de betreffende spreekuren met het model na te bootsen.

De vergelijking van het model-resultaten met de geobserveerde spreekuur

resultaten is opgenomen in bijlage 8. Uit deze vergelijking met de werke

lijkheid blijkt dat de resultaten van het model -rekening houdend met de

standaardafwijkingen van de simulatie- een redelijk goede benadering

zijn voor de resultaten van de waargenomen spreekuren.
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5.4. Conclusies, herformulering, definitieve protfopzet

Op grand van het verkregen inzichtis het nu mogelijk enige algemene

conclusies te formuleren. Deze conclusies maken veelal een herformu

lering van het probleem mogelijk. De invloed van de verschillende

variabelen is nu immers bekend: sommige variabelen kunnen nu verder

buiten beschouwing blijven omdat hun invloed verwaarloosbaar klein

is, andere variabelen kunnen samengenomen worden omdat hun werking

identiek of analoog is. De variabelen die dan overblijven zullen op

genomen worden in de definitieve proefopzet, waarin het erom gaat de
~

gecombineerde werking van deze variabelen zichtbaar te maken. Ret

uiteindelijke doel van dit simulatie-onderzoek is immers het uitwerken'

van een afspraaksysteem, waarin de meest belangrijke variabelen opge

nomen zijn.

Conclusies

De voorafgaand besproken resultaten hebben veelal inzicht gegeven in

de werking van de afzonderlijke variabelen. Ret kan zijn dat tiit dit

inzicht per variabele al conclusies volgen. Daarnaast is het echter

ook zinvol om de mogelijke verbanden tussen de diverse besproken

variabelen na te gaan. De conclusies die hieruit volgen, kunnen im

mers het aantal te onderzoeken dimensies van het probleem verminderen.

Een aantal van beide soorten conclusies zullen hierna besproken worden:

(1) De validiteit en de betrouwbaarheid van het model worden voldoende

geacht. Nabootsing van de werkelijkheid (5.3.) en van bestaande

onderzoeken (5.2.) met het model leverde redelijke tot goede re

sultaten op.

(2) De onnauwkeurigheid van de simulatie-resultaten bij middeling over

25 spreekuren is groot, zoals men echter kan verwachten bij een

bezettingsgraad r = ~I.OO. Vergroting van het aantal te simuleren

spreekuren levert echter weinig winst op. Bovendien is het oak be

zwaarlijk om in de praktijk meer dan 25 spreekuren te moeten ob

serveren om het effect van een bepaalde verandering in het afspraak

systeem te meten.

(3) In een spreekuur-situatie met een bezettingsgraad van ~I.OO is de

uitloop van het spreekuur bij benadering gelijk aan de tijdens het

spreekuur ontstane leegloop van de arts. De arts moet de "verloren"

tijd weer inhalen na het spreekuur.



(4) De interval-grootte (X
3
), het extra afspreken van patienten (PE: X

8
),

het wegblijven van patienten (PW: Y2) en het komen.zonder afspraak
*(Y3) zijn allemaal variabelen die in werken op de bezettingsgraad

van het spreekuur. Dat er slechts een variabele, namelijk de be-,
zettingsgraad aan ten grondslag ligt, wordt weergegeven in grafiek

10 (bijlage 6, page 18). Er blijken echter weI nog verschillen te

bestaan tussen de resultaten van een bepaalde bezettingsgraad ontstaan

door de PE en PW-Invloed en de resultaten van eenzelfde bezet~

tingsgraad ontsta~n door de b-factor invloed. De laatstgenoemde

bezettingsgraad blijkt gunstigere wachttijd- en leegloopresultaten

op te leveren. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat de b-

factor gelijkmatig over het spreekuur werkzaam is, terwijl de PE en PW-..
invloed stootsgewijs ingrijpt op het spreekuurverloop.

Het opvangen van 'no-show' door evenredig meer patienten af te

spreken, kan dan ook beter gebeuren door verkleining van het af-..
spraakinterval dan door op bepaalde plaatsen in het spreekuur meer

patienten af te spreken.

(5) De invloed van de afrondingswijze op de wachtt[jd- en leegloopre

sultanen is zeer gering. Afronding van de afspraaktijden naar het

dichtsbijzijnde afspreekbare tijdstip levert voordelen op voor de

patient, afronding naar het laatste (voorafgaande) afspreekbare

tijdstip voordelen voor de arts.

(6) De mogelijkheid van compensatie van het beginblok c.q. het tijd

stip van compensatie fungeert als een "traploze" schakeling tussen

de situatie waarin No=n en de situatie met No~n. (vergelijk bijv.

de resultaten van het (1,1)-systeem met de inhoud van tabel 7)

(7) Het apart afspreken van onderscheidbare patienten-groepen (bijv ..
nieuwe of herhaling patienten, diabetes-patienten of algemeen 1n-

terne patienten, etc ... in het algemeen dus groepen patienten met

een verschillende consultduur) levert voordelen op voor zowel de

arts als de patient.

Door halverwege het spreekuur een pauze 1n te lassen (bijv. tussen

een deel van het spreekuur met herhalingspatienten en een deel met

nieuwe patienten) kan men de wachttijd voor de patient verminderen;

dit gaat dan echter weI ten koste van extra leegloop voor de arts.

(8) Het strikt aanhouden van de afspraakvolgorde leidt in de huidige

situatie, gekenmerkt door veel spreiding in het aankomsttijdstip

* Het weggeroepen worden van de arts in het spreekuur 1S niet onderzocht;

de invloed ervan komt bij benadering overeen met de invloed van het

komen zander afspraak van p'atienten.
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van de patient, tot zeer veel wachttijd en leegloop. Het goed

aanhouden van de afspraak volgorde bevordert van de andere kant

het beter op tijd komen van de patient. Hoewel het hanteren van
t

de aankomst-volgorde als behandelvolgorde ook goede resultaten

oplevert, dient daarom toch de voorkeur gegeven te worden aan

een behandelvolgorde, waarin in principe de afspraakvolgorde

aangehouden wordt. De in dit rapport gehanteerde behandelvolg

orde kan daarbij als uitgangspunt dienen. Door te late patienten

een bepaalde vorm van "straf" te geven (bijvoorbeeld achteraan de

op datOmoment aanwezige wachtrij) kan men voorkomen dat het te

laat komen "beloond" wordt, iets wat nu vaak het geval is.

(9) De beginblokgrootte (Xl)' de blokgrootte (XZ)' het gemiddeld

niet op tijd komen van de- patienten (Y I ), het niet op tijd start

en van het spreekuur (Y7) zijn allemaal variabelen die, al of niet

met opzet, het te vroeg komen van de patient bewerkstelligen.

Deze conclusie zal van groot belang blijken bij de herformulering

van het probleem. In de oorspronkelijke proefopzet werd er immers

vanuit gegaan dat de werking van deze variabelen verschillend zou

zijn.

In onderstaande tabel 10 wordt de gelijkheid van deze variabelen

geI llus treerd.

L.Q.
I

(No, n, MA, START) WTT W.T. T.L. TOTPAT.

( 3, 3, 0, 0 ) 11 .88 8.40 2.05 10.64 35.60

( 2, I , 0, 0 ) 12.25 8.42 2.13 II . 00 35.32

( 1, 1, 5, a ) IZ.23 7.62 2. 11 10.80 35.32

( 1, 1, 0, 5 ) 12.26 8.45 2 . I 1 10.14 35.20

Tabel 10: vergelijking verschillende situaties waarbij de patienten

gemiddeld 5 min. te vroeg komen.

Opm.: - de vermelde gegevens zijn afkomstig uit bijlage 6

systeem (3,3 ) houdt 1n dat de eerste patient op tijd ge

holpen wordt, de tweede patent 5 min. moet wachten en de

derde 10 minuten; gemiddeld dus is men 5 min. vroeger aan

wezig als het verwachte behandeltijdstip.
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Dat er slechts een variabele -namelijk het gemiddeld te vroeg komen

van de patient- ten grondslag ligt aan de verschillende (No, n)

systemen is ook nog eens geillustreerd 1n grafiek II (bijlage 6).

(10) Het effect van de overige variabelen (de spreiding in de aankomsten

en de consultduren, de gemiddelde consultduur en de spreekuurduur) is

onderzocht en voor bepaalde trajecten bleek het verband van wachttijd

en leegloop met deze variabelen lineair te zijn. Deze variabelen zullen

in het algemeen toch opgenomen dienen te worden in de definitieve

proefopzet, de hellingshoeken zijn immers vaak afhankelijk van andere

variabelen. Dat de benadering m.b.v. de hellingshoek in bepaalde ge

vallen toch goed toegepast kan worden, wordt geillustreerd met het

volgende voorbeeld:

, Versch1l met Tn I-
(N , x, CV , SA) WTT T. L. WTT T.L.

( I ) (36, 5, 0.50, IS) I I .17 14.74 - -

(2) (36, 5, 0.25, 15) 9.80 12.23 1.37 2.51

(3) (36, 5, 0.50, 10) 10.37 13.68 0.80 1.06

(4) (36, 5, 0.25, 10) 8.88 I I .48 2.29 3.26 ~-
De verandering van situatie (1) naar situatie (4) kan men als het ware

opgebouwd zien uit 2 stappen, waarin telkens een variabele verandert.

Met behulp van de hellingshoeken kan men 1n het algemeen de resultaten

van de ene situatie bij benadering vertalen in de resultaten van een

andere si tuatie.

Vit de resultaten van dit voorbeeld Z1en we ook dat de invloed van CV

veel groter is dan de invloed van SA. In de definitieve proefopzet zal

hiermee rekening worden gehouden. Vanwege de verschillende invloed van

beide variatie-bronnen 1S samenvoeging in een nieuwe variabele "fluc

tuatie in het systeem" op een eenvoudige manier niet mogelijk.

Afhankelijk van het constant z1Jn van de spreekuuromvang (N), de gemid

delde consulduur (i) en de duur van het spreekuur (D) bestaan de vol

gende relaties:

Bij constante spreekuuromvang (N) zijn wachttijd en leegloop lineair

afhankelijk van de schaalgrootte van de bestudeerde situatie, bijv.:

de wachttijd bij (N=36, i=5, D=180, CV=0.5, SA=15) = 0.5x

de wachttijd bij (N=36. x=IO, D=360, CV=0.5, SA=30).
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We hebben hier dus aile schaal-dimensies (x, D, SA) ten opzichte van

de uitgangssituatie met een factor twee vermenigvuldigd. Vanwege de

geringe invloed van SA wordt deze relatie ook wei gebruikt zonder

rekening te houden met een verandering 1n de spreiding van de aan

komsten (lit. 7). Het bestaan van deze relatie zal onderstaand geil

lustreerd worden.

- L.Q.(N , x , D , CV , SA) WTT W.T. T.L. U.L.

(36, 5, 180, 0.50, 15) 11 • 17 7.98 14.74 11.81 1.86

(36, 10, 360, 0.50, 30) 22.11 15.33 28.06 20.90 1.84 I
(36, 1O, 360, 0.50, 15) 19.43 15.30 25.87 24.56 1.70 I

I

- Bij constante gemiddelde consultduur (x) bestaat er een kromlijnig

verband tussen wachttijd, resp. leegloop en de duur van het spreek

uur. Over dit verband (zie bijv. grafiek 9, bijlage 6) valt echter

niet veel naders te vertellen.

- Bij constante duur van het spreekuur (D) kan men het verband tussen

wachttijd, resp. leegloop en de gemiddelde consultduur c.q. de spreek

uuromvangopgebouwd zien uit de twee eerder vermelde relaties.

Herformulering van het probleem. Definitieve proefopzet

We kunnen nu het oorspronkelijke probleem als voigt herformuleren:

Ga na wat het effect is, in termen van wachttijd voor de patient en leeg

loop voor de arts, van de mate van het gemiddeld te vroeg komen van de

patienten. Dit effect dient zichtbaar gemaakt te worden voor situaties

met verschillen in:

- de gemiddelde consultduur,

- de variatie-coefficient van de consulten,

- de spreiding van de aankomsten,

- de duur van het spreekuur c.q. spreekuuromvang.

De mate van het gemiddeld te vroeg komen van patienten kan op verschil

lende manieren tot stand komen. Deze verschillende manieren zullen ook

aangegeven worden.

De proefopzet, die uit het voorafgaande voigt, is in omvang aanmerkelijk

gereduceerd ten opzichte van de eerdere formulering. De invloed van veel

variabelen is nu bekend en behoeft niet verder onderzocht te worden. Daar

naast bleek het mogelijk om een aantal variabelen samen te nemen.



-40-

6. Een analytische benadering van het afspraaksysteem

In de inleiding op het simulatie-onderzoek (pag. 6) werden een

aantal redenen genoemd, waarom het zinvol leek het bestudeerde

wachtrij-probleem ook analytisch trachten te benaderen. Hierna

zal in het kort ingegaan worden op de resultaten van deze ana

lytische benadering. De meer volledige verslaglegging erover kan

men vinden in een apart rapport (lit. 18).

In eerste instantie is er getracht om na te gaan of er in de li

teratuur ook toepassingen van wachtrij-theorie bekend waren, die

bruikbaar zijn voor de bestudeerde situatie. Bij bestudering van

de hiervoor in aanmerking komende toepassingen bleek dat de ge

maakte vooronderstellingen de resultaten van de toepassing vaak

niet goed bruikbaar meer maakten. Ook kwam men vooronderstellingen

tegen die - geconfronteerd met de praktijk-situatie - zeer irreeel

blijken te zijn. Zo geeft men vaak resuitaten ?nderde vooronderstel

ling dat het systeem in evenwicht verkeert; bij een poliklinisch

afspraak-spreekuur hebben we echter duidelijk te maken met een

situatie met een bezettingsgraad van ongeveer een.

Deze bestudering van bestaande toepassingen heeft geen bruikbare

resultaten opgeleverd. WeI was zij er aanleiding toe om eens sys

tematisch na te gaan welke vooronderstellingen zoal gemaakt kunnen

worden bij een analytische benadering van het afspraak-systeem.

Het realiteitsgehalte van de verschillende vooronderstellingen is

daarbij getoetst aan de hand van beschikbare onderzoeksmateriaal

(uit lit. 1).

Een van de conclusies, die uit deze toetsing volgde, was dat een be

nadering van het aankomstproces van patienten in een spreekuur-situatie

met behulp van een Poisson-proces een vrij redelijke vooronderstelling

is. De patienten houden zich in het algemeen zo slecht aan hun afspraak

(wegblijvers) en hun afspraaktijdstip (niet op tijd komen), dat men in

de volgorde waarin de patienten aankomen eerder een willekeurige dan

de afspraak-volgorde kan herkennen. Dit is ook de reden dat men ten

aanzien van de behandelvolgorde beter de volgorde van aankomst dan de

strikte volgorde van afspraak.
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Deze aan de praktijk getoetste vooronderstellingen kunnen hiermee

een realistisch uitgangspunt vormen voor het opzetten van een ana

lytische benadering van het afspraak-systeem.

Naast deze behandeling van mogelijke vooronderstellingen en een

overzicht van de literatuurtoepassingen, is er een eenvoudige be

nadering met behulp van een Markov-keten uitgewerkt.

In tabel 11 is het resultaat van deze Markov-benadering vergeleken

met resultaten verkregen met het simulatie-model.

gem.rrra.ch.f)tij d totalliJ .le.f)gloop
m1n :m1n.

Markov-benadering 16.88 30.75

Simulatie-model 10. 12 21.24

tabel 11 vergelijking resultaten Markov-benadering en simulatie-model

Uit de toch niet onaanzienlijke verschillen tussen de resultaten van

de Markov-benadering (waarin dus in feite geen afspraak-systeem bestaat)

en de simulatie-resultaten kan men concluderen dat het maken van een

afspraak toch nog zinvol is. De wachttijd en leegloop voor de situatie

met afspraken blijken geringer te zijn dan de wachttijd en leegloop

voor een situatie waarin de patienten willekeurig binnenkomen.

Voor meer informatie omtrent de resultaten van deze analytische be

nadering wordt verwezen naar lit. 18.

Een andere reden waarom het zinvol werd geacht het probleem tevens ana

lytisch te benaderen, was het eventueel beperken van de omvang van het

sirnulatie-onderzoek door het aantonen van wiskundige verbanden. De re

ductie van de uiteindelijke proefopzet ten opzichte van de oorspronkelijke

opzet vormt een duidelijke illustratie van het resultaat van de analytische

inbreng op dit punt.
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7. Het voorgestelde afspraaksysteem

Hierna zal in een aantal stappen ingegaan worden op het voorgestelde

afspraaksysteem. Eerst zullen de resultaten van het uitvoeren van de

definitieve proefopzet besproken worden; daarna zal aangegeven worden

hoe deze informatie gebruikt kan worden voor het bepalen van het te

hanteren afspraaksysteem. Aan de hand van een voorbeeld zal het geheel

tens lotte geillustreerd worden.

7.1 De resultaten op grond van de definitieve proefopzet

In de definitieve proefopzet zijn als meest belangrijke variabelen

opgenomen :

- de gemiddelde eonsultduur (x)

Bij eonstante spreekuuromvang (N) zijn waehttijd en leegloop reeht
\-

evenredig met de sehaalgrootte, i.e. de gemiddelde eonsultduur.

- de variatie-eoeffieient van de consultduren (CV)

Voor een normaal bereik.van de variatie-eoeffieient

(0.25 < CV < 1.00) zijn waehttijd en leegloop lineair afhankelijk van

de variatie-eoeffieient; de sterkte van dit verband wordt eehter

mede beinvloed door de spreekuuromvang en de mate van te vroeg komen

van patienten.

- de spreekuur-omvang (N)

Tussen waehttijd / leegloop en spreekuuromvang bestaat een krom

lijnig verb and.

- de mate van te vroeg komen van patienten (MA)

Tussen waehttijd / leegloop en mate van te vroeg komen bestaat een

kromlijnig verb and; het gemiddeld te vroeg komen van patienten zal

bovendien als ingang voor het afspraak-systeem gehanteerd worden,

aangez~en men aIle afspraak-systemen kan herleiden in termen van deze

variabele.

de spreiding in de aankomsten van patienten (SA)

Voor normaal bereik van deze spreiding (10 < SA < 30) zijn waehttijd

en leegloop lineair afhankelijk van de spreiding in de aankoms ten;

de sterkte van dit verband wordt eehter mede beinvloed door de

spreekuuromvang.
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Besloten is om met behulp van het simulatie-model wachttijd- en

leegloopgegevens te berekenen voor spreekuursituaties met :

- een gemiddelde consultduur (x = 5 min.),

- verschillende groottes van de variatie-coefficient
X

(CV = 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.25),

- verschillende groottes van de spreekuur-omvang

(N = 10, 20, 30, 40,50,60 patienten),

- verschillende maten van te vroeg komen van patienten

(MA = 0, -2.5, -5.0, -7.5, -10.0, -12.5,-15.0 min.).

De invloed van de spreiding in de aankomsten op wachttijd en leeg

loop was minder groot dan de invloed van de spreiding in de consult

duren. Om bovendien de omvang van de te verstrekken informatie te

beperken, is daarom besloten de invloed van de spreiding in de aan

komsten niet expliciet in de eindinformatie te verwerken, maar in de

vorm van correctiefactoren te geven. De invloed van een verschillend

gemiddelde consultduur kan rechtstreeks uit de eindinformatie voor

x = 5 min. afgeleid worden door het bestaan van de eerder genoemde

relatie bij een constante spreekuuromvang.

De resultaten, die op deze W1Jze verkregen werden, Z1Jn opgenomen

1n bijlage 9. In eerste instantie wordt er daar een overzicht ge

geven van de gemiddelde wachttijd en de totale leegloop voor aIle

bestudeerde spreekuur-situaties (bijlage 9, pag. 1). Vervolgens

wordt per gesimuleerde variatie-coefficient 2 pagina's met meer

gedetailleerde wachttijd- en leegloopresultaten gegeven (bijlage 9,

pag. 2 - 11). Tenslotte is de informatie van het eerste overzicht

ook nog grafisch weergegeven (bijlage 9, pag. 12-17). In deze gra

fieken wordt voor een bepaalde spreekuuromvang het verb and weerge

geven tussen de gemiddelde wachttijd per patient en de totale leeg

loop per spreekuur bij verschillende maten van te vroeg komen van

patienten en verschillende groottes van de variatie-coefficient

van de consultduur.

x Om de invloed van een grotere variatie-coefficient beter met het model
te kunnen nabootsen, is er een andere methode van het doen van consult
duurtrekkingen gevolgd (zie toelichting tabel 14, bijlage 6, pag. 13).
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Aan de onnauwkeurigheid van de simulatie-resulteten is reeds

eerder aandacht besteed (zie pag. 28). Daarbij bleek dat de sprei

ding in de resultaten voor het gemiddelde spreekuur (gemiddelde

van 25 spreekuren) en voor een individueel spreekuur vrij groot te

noemen waren. In de output-tabel van het output-voorbeeld kan men

ook informatie vinden over de spreiding van de vermelde wachttijd

en leegloopgegevens. Deze vrij aanzienlijke onnauwkeurigheid heeft

ook geleid tot een aantal 'oneffenheden' in de tabellen. Aangezien

men echter de berekende simulatie-resultaten moet beschouwen als

illustratie-materiaal voor de bepaling van een te hanteren afspraak

systeem, lijkt de nauwkeurigheid van de resultaten voor dit doel

acceptabel.

7.2 Ret gebruik van de simulatie-resultaten

De gepresenteerde grafieken in bijlage 9 bevatten in wezen het

'onderhandelingsmateriaal', zoals bedoeld in de inleiding op het

simulatie-onderzoek (pag. 5). De informatie in de tabellen is aan

vullend hierop. Bij dergelijke onderhandelingen zal de arts immers

trachten zijn leegloop te minimaliseren (zie schets). Op dit punt

van de curve is de wachttijd voor de patient dan waarschijnlijk

niet acceptabel.

leegloop

1

voorkeur patient

voorkeur arts

----~~ wachttijd



De patient zal er naar streven zo m1n mogelijk wachttijd te

hebben, maar dit leidt weer tot een niet aanvaardbare hoeveel

heid leegloop voor de arts. De onderhandelaar - bijvoorbeeld

het Hoofd van de Poliklinieken - dient ervoor te zorgen dat er

een compromis bereikt wordt, waarbij met de belangen van beide

partijen rekening wordt gehouden. De in bijlage 9 gepresenteerde

informatie kan daarbij gebruik worden om de consequenties van

een bepaalde keuze voor patient en arts duidelijk te maken. Hierna

zal in een aantal stappen ingegaan worden op het gebruik van de

eind-informatie voor dit doel. Er zal daarbij voorbij gegaan

worden aan aileriei complicerende factoren, die zich hierbij 1n

de praktijk kunnen voordoen. In een apart rapport voor de mogelijke

gebruikers (Hoofden van Poliklinieken, ziekenhuismedewerkers) van

deze resultaten met betrekking to~ het afspraaksysteem zal daar

weI aandacht aan besteed worden.

Van het spreekuur, waarvoor het afspraaksysteem bepaald moet

worden, dient bekend te zijn :

- de gemiddelde consultduur (x),

- de variatie-coefficient van de consultduur (CV),

- het aantal af te spreken patienten (N).

Hoe de benodigde consultduur-gegevens gemeten moeten worden,

wordt hier niet nader besproken.

Daarnaast zou men eigenlijk ook nog moe ten weten :

- hoeveel minuten de arts gemiddeld genomen te laat begint,

hoeveel minuten de patienten gemiddeld genomen te vroeg komen

en wat de spreiding van de aankomsten is.

Op grond van de bovengenoemde kenmerken van het betreffende

spreekuur kan men bepalen welke tabellen en grafiek het beste

geraadpIeegd kunnen worden. Daarbij kan men 1n eerste ins tan tie

voorbij gaan aan het verschil in de gemiddelde consultduur en

aIleen kijken naar de dichtstbijIiggende waarden van N en CV.

De wachttijd en leegloop voor de werkelijke waarde van N en CV

kunnen later gevonden worden door interpolatie.



In de grafiek met de dichtstbijliggende spreekuuromvang en

op de daarin weergegeven curve met de dichtstbijliggende

variatie-coefficient zijn de verschillende maten van te

vroeg komen van patienten weergegeven. Zoals al reeds eerder

besproken, kan men de verschillende afspraaksystemen alle-

maal herleiden tot deze variabele; m.a.w. indien men kiest

voor een bepaald punt op de curve, wordt hiermee in feite

het afspraaksysteem vastgelegd. Ermee rekening houdend dat

de patienten vaak al een aantal minuten eerder aanwezig zijn

dan het werkelijk begin van het spreekuur (som van het ge

middeld te laat beginnen van de arts en het gemiddeld werkelijk

te vroeg komen van de patienten), kan vervolgens 'onderhandeld'

worden over het te kiezen punt op de curve. Daarbij kan men

bijvoorbeeld te werk gaan volgens een van de onderstaande ma

nieren (zie schets) :
xA. De arts geeft.aan wat voor hem een acceptabele leegloop

~s voor het betreffende spreekuur (A). Leidt dit tot een
a

bevredigende wachttijd x voor de patient (A), dan is hier-. p

mee het optimale punt (A ) bereikt; in het andere geval dient
o

men door te gaan tot een voor beide partijen aanvaardbaar

compromis is bereikt.

""leeg-
loop

B
a

,
I

"- I
" .....

I .....
W "-
I .......
I

---o(r------
I
I,
I••
A

p
B

P

kostenfunctie

...

---» wachttijd

x De leegloop dient hierbij wel eerst herleid te worden tot de
situatie bij een gemiddelde consultduur van 5 minuten; de wacht
tijd d~ent vertaald te worden.tot de situatie met de betreffende
gemiddelde consultduur, zie punt (5).
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B. Een andere mogelijkheid is dat men voor een bepaalde

spreekuursituatie een uitspraak doet over de 'kosten'

van leegloop voor de arts in vergelijking met de

'kosten' toegekend aan de wachttijd voor de patient.

In de schets is er bijvoorbeeld van uitgegaan dat men

de leegloop tweemaal zo zwaar waardeert als de wachttijd.

Op deze wijze is er een te optimaliseren kostenfunctie x

ontstaan. Het punt voor de curve (B ) waar deze kosten-
o

functie minimaal is, kan dan direct bepaald worden. De bij-

behorende wachttijd (B ) en leegloop (B), bij een gemid-
p a

delde consultduur.van 5 min., volgen hier dan uit.

Voor meer informatie over evaluatie-mogelijkheden van wacht

tijd en leegloop wordt verwezen naar pag. 14 e.v.

De mate van te vroeg komen, die hoort bij het optimale punt

op de curve, kan men op verschillende manieren realiseren.

Voor de verschillende onderscheiden maten van te vroeg komen

van patienten zijn in onderstaande 'vertaaltabel' een aantal

mogelijke afspraaksystemen opgenomen die bij benadering tot

hetzelfde resultaat leiden. Hierbij is uitgegaan van een

gemiddelde consultduur van 5 minuten; voor een andere gemid

delde consultduur is op analoge wijze een dergelijke 'vertaal

tabel' op te stellen.

x Op grond van een dergelijke 'kostenfunctie' voor wachttijd en
leegloop zou het nu ook mogelijk zijn om het oorspronkelijke idee
voor het afspraaksysteem (zie pag. 4) uit te werken. Een dergelijke
uitwerking zou echter aileen voor een bepaalde 'kostenfunctie' gelden.
In de hier gekozen uitwerking is deze beperking niet aanwezig; in
overleg met de betrokkenen kan er voor elke spreekuursituatie een
eigen optimalisatie-criterium gehanteerd worden. Daarom is er uit
eindelijk de voorkeur gegeven aan de hier gevolgde uitwerking
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I

MA (min.) (No=n) (No> n) (No.l> n) g START (min.)

0 (1 , 1) (1 , 1) 0
-- 2.5 (2,2) (2,2) (2, 1) 2.5
-- 5.0 (3,3) (2, 1) (3,3) (3,1) 5.0
-- 7.5 (4,4) (3,2) (4, 1) 7.5

- 10.0 (5,5) (3,1) (4,3) · 10.0··
- 12.5 (6,6) (4,2) •. 12.5··- 15.0 (7,7) (4,1) (5,3) · 15.0

tabel 12 'vertaaltabel' voor 2en gemiddelde consultduur van

5 min.

- START

toelichting Voor een bepaalde mate van gemiddeld te vroeg komen

van patienten, worden de volgende mogelijke afspraak

systemen gegeven

- (No=n), d.w.z. het begtnblok is hierbij gelijk aan

de blokgrootte tijdens het spreekuur

- (N >n): het beginblok is groter dan de blokgrootte
o

tijdens het spreekuur

- (N >n) : het beginblok is groter dan de normale blok-
o g

grootte, maar de aan het begin extra afgespro-

ken patienten worden halverwege het spreekuur

minder afgesproken (een gecompenseerd schema

dus)

de arts begint evenredig later met het spreek-

uur.

Indien men eenmaal de onderlinge herleidbaarheid van de

diverse afspraaksystemen naar de mate van gemiddeid te

vroeg (laten) komen van patienten doorzien heeft, zijn

er natuurlijk nog talloze andere varianten te bedenken,

die hetzeIfde resultaat kunnen bewerkstelligen. In tabel

12 zijn aIleen de meest voor de hand liggende mogelijk

heden opgenomen, die ook gemakkelijk in de praktijk uit

te voeren zijn.
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Door middel van interpolatie kunnen we voor een gemiddelde consult

duur van S minuten de wachttijd en leegloopgegevens voor de be-

treffende N en CV berekenen.

Indien Nl < N< N
2

en CV .< CV < CV
2

dan voIgt de gezochte waarde uit CV I CV CV
2

de volgende interpolatie-formules

(zie ook nevenstaande schets): NI Xl X X2a

N X

X= N -N
[~ -X ] N

2
X3 X4X • _N l ~a N2 I a

CV -CV -:
met: X Xl + I . [X2-X IJa CV

2
-CV

1

\ = X3 + CV -CV1. [X4-X3]CV
2

-CV I

gegeven getaIIen

De resultaten voor de betreffende gemiddelde consultduur kunnen

~ dan als voIgt verkregen worden :

Y -Eerst dien~, vermenigvuldigd te worden met de schaalfactor.

d.w.z. het resultaat bij een gemiddelde consultduur van x min.

is xiS maal het resultaat bij een gemiddelde consultduur van

S minuten.

- Daarna dient gecorrigeerd te worden voor het feit dat de

spreiding in de aankomsten van patienten door de schaling ook

transformeert en er aIleen resultaten gegeven worden voor een

maat voor de spreiding; deze correctie kan voor de wachttijd

en Ieegloop bij benadering gebeuren aan de hand van de in

tabel 13 opgenomen correctiefactoren, die berekend zijn op

grond van simulatieresultaten voor situaties met verschiIIende

spreiding in de aankomsten.



Correcties Rapport Bdk/OR/77/14 

Pag. 49: Voordat er vermenigvuldigdwordt met de schaalfactor dient 

er gecorrigeerd te worden voor verschil in spreiding. 

De correctie-factoren zijn immers ook berekend bij een gemiddelde 

consultduur van 5 minuten. 



N 

10 

30 

50 

tabel 13 

-50-

correctie-factoren (min. ) 
WTT T.L. 

1.4 1.7 

0.7 1.6 

0.6 1.4 

Toelichting : 

deze correctie-factoren 

worden gegeven per 5 minuten 

verschil van de werkelijke 

spreiding t.o.v. de gesimu

leerde spreiding, nl.15 min. 

correctie-factoren voor wachttijd en leegloop, in ver

band met een andere spreiding in de aankomsten, als 

functie van de spreekuuromvang. 

Omdat het bij een dergelijke onderhandeling meer om de orde van 

grootte van de wachttijd- en leegloopgegevens gaat, zal inter

polatie vaak zelfs niet nodig zijn. Ook de correctie, vanwege een 

afwijkende spreiding in de aankomsten van patienten, zal niet veel 

veranderen aan de orde van grootte van de resultaten en kan daarom 

eventueel achterwege blijven. 

7.3 Een voorbeeld 

Stel we willen het afspraaksysteem bepalen voor een spreekuur met 

de volgende kenmerken : 

- de gemiddelde consultduur bedraagt 6.5 minuut, 

- de variatie-coefficient van de consultduur bedraag 0.58, 

- het aantal af te spreken patienten is 24, 

- de arts begint gemiddeld 5 minuten te laat, en 

- de patienten komen gemiddeld 6 minuten te vroeg met een spreiding 

van 25 minuten. 

De patienten zijn dus gemiddeld 11 minuten vroeger aanwezig dan dat 

ze door de arts geholpen worden;bij een gemiddelde consultduur van 

5 min. (schaalverkleining met factor 5.00/6.50), wordt dit 8.5 min. 

~ } De dich ~-b ij liggend;-spreekuuromvang, varia-t-ie-co~f-ficient ,-ma-te

van te vroeg komen van patienten zijn respectievelijk N = 20, 

CV = 0.50, ~~ = -7.5. In de betreffende tabellen kijken we dus 

~n eerste instantie naar de hierbij horende resultaten, die in feite 

dus weI aIleen gelden voor een gemiddelde consultduur van 5 m~n. en 

een spreiding in de aankomsten van IS minuten. 



• 

~ 
,NPag. 50: Door de schaalverkleining wordt MA: 8.5 min en SA: 19.25 m~n. 



In het overzicht op pag. I van bijlage 9 vinden we dan een wacht

tijd van 11.10 min. en een leeeloop Van 6.01 minuten; meer gede

tailleerde resultaten zijn te vinden op pag. 4 en 5 van deze bijlage. 

Stel dat men bij de 'onderhandeling' uitgaat van een tweemaal zo 

zware waardering van de 'kosten' van leegloop ten opzichte van de 

'kosten' van wachttijd. Deze kostenfunctie kan men dan in grafiek 2 

tekenen (de wachttijd-as is onderbroken !) en het optimale punt ~s 

dan snel gevonden, nl. MA - 12.5. De wachttijd bij MA = 12.5 

bedraagt 14.11 min. en de leegloop 3.13 minuten 

ten behoeve van de resultaten voor N = 24 en CV 

interpolatie 

0.58 levert een 

~wachttijd van 14.33 min. en een leegloop van 5.34 minuten • 

.. 14:' . ~Aangezien de betreffende gemiddelde consultduur 6.50 min. bedraagt, 

moeten wachttijd en leegloop met 6.50/5.00 vermenigvuldigd worden; 

dat leidt tot een wachttijd van 18.63 min. en een leegloop van 

6.94 minuten. Aangezien door deze schaalvergroting ook een spreiding 

in de aankomsten van ~ 20 min. ontstaan is, behoeft nog slechts 

voor 5 min. gecorrigeerd te worden; toepassing van in tabel 13 door 

interpolatie verkregen correctie-factoren (wachttijd : 0.9; leegloop 

: 1.6) leidt tot de uiteindelijke resultaten, namelijk een wachttijd 

van 19.53 min. en een leegloop van 8.54 minuten. 

Het voorgestelde afspraaksysteem met deze wachttijd- en leegloop

resultaten waarbij men de patienten dus gemiddeld 16.25 min.vroegerX 

laat komen dan ze geholpen worden, kan in het algemeen op meerdere 

manieren gerealiseerd worden. Ermee rekening houdend dat de arts 

5 minuten te laat begint en de patienten gemiddeld 6 minuten te 

vroeg komen, moet er + 5 minuten extra te vroeg komen van patienten 

bewerkstelligd worden. In dit geval lijkt het de meest geschikte 

oplossing als de arts nog 5 minuten later begint dan zijn gewone 

aanvangstijdstip. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld : 

- systeem (3,3) of (2,1) die de patienten 6.5 minuut extra te vroeg 

laten komen, 

x 

systeem (3,1) gecompenseerd op ongeveer driekwart van de spreek

uurduur, dat de patienten bij benadering 5 minuten extra te vroeg 

laat komen. 

De mate van te vroeg laten komen van patienten dient eveneens 

aangepast te worden aan de gemiddelde consultduur van 6.5 min. 



Pag. 51: Na de interpolatie voor N = 24 en CV = 0.58 dient er gecorrigeerd

te worden voor verschil in spreiding, nl. voor 4.25 min.

resp. 6.74 m1n.

De correctie-factoren voor wachttijd en leegloop zijn

1.4 min (0.9 ~ 4.25/
5

.
00

, resp. 1.6 ~ 4.25/
5

•
00

),

De wachttijd en leegloop worden hierdoor 15.13 min.,

0.8 min., resp.

Daarna dient er vermenigvuldigd te worden met de schaalfactor. Dit

leidt tot een wachttijd van 19.67 min. en een leegloop van 8.76 min.



-52-

8. Samenvatting en nabeschouwing

Ret doel van het onderzoek naar het afspraaksysteem was :

Ret nagaan en zichtbaar maken van de invloed van de belangrijkste

factoren op het verloop van een afspraakspreekuur.

Ret testen en eventueel verfijnen van een bepaald afspraaksysteem,

dat zowel rekening houdt met de gemiddelde consultduur van de arts

als met de spreiding in zijn consuiten.

Op grond van een eerste proefopzet is er een simuiatie-model ont

wikkeld, waarmee 1n een vooronderzoek op een systematische wijze de

invloed van de meest belangrijke factoren is nagegaan. Ret op deze

wijze verkregen inzicht Ieidde ondermeer ertoedat een meer gericbte

proefopzet voor het onderzoek met betrekking tot het afspraaksysteem

kon volgen.

Een van de belangrijkste conciusies van het vooronderzoek was dat

aIle tot nu toe ais verschillend beschouwde afspraaksystemen in wezen

herieidbaar zijn tot een variabeIe, het te vroeg (laten) komen van

patienten. De verschiIIende systemen - de patienten in groepjes tege

Iijk afspreken of extra patienten aan het begin plannen - proberen

immers ailemaal te bewerkstelligen, dat de patienten gemiddeld ge

nomen vroeger dan afgesproken aanwezig zijn. Met de grootte van de

hiermee verkregen 'werkvoorraad' voor de arts kan de kans op leegloop

1n het spreekuur geregeld worden.

De variabiliteit van de duur van de consuiten en het aankomsttijdstip

van patienten ten opzichte van het afgesproken tijdstip kunnen een

zekere grootte van 'werkvoorraad', dus mate van te vroeg (Iaten)

komen van patienten. nodig maken. Met behulp van het simulatiemodel

Z1Jn er voor een bepaalde grootte van de gemiddelde consultduur en de

spreiding in de aankomsten wachttijd- en leegioopresuitaten ver

kregen voor verschillende maten van te vroeg komen van patienten,

bij verschillende groottes van het aantal afgesproken patienten en

de variabiliteit van de consultduren. Voor een afwijkende gemiddeide

consultduur en spreiding in de aankomsten is uitgewerkt hoe de bijbe

horende resultaten verkregen kunnen worden. Ook is aangegeven hoe de

mate van te vroeg (laten) komen van patienten 'vertaald' kan worden

in allerlei afspraak-varianten.



-53-

Er is hiermee dus een afspraaksysteem verkregen, dat onder andere

rekening houdt met de gemiddelde consultduur 'en met de spreiding

in de consulten. De resultaten van het onderzoek kunnen nu gebruikt

worden om te bepalen welk afspraaksysteem het beste aansluit bij de

wens van de arts (weinig leegloop) en de wens van de patient (een

aanvaardbare wachttijd). amin deze 'onderhandelingen' de belangen

van beide partijen te kunnen afwegen en uiteindelijk tot een bevre

digend compromis te kunnen komen, zal het nodig zijn om de consequen

ties van de keuze voor een bepaald afspraaksysteem te weten. Deze

consequenties, in termen van wachttijd voor de patient en leegloop

voor de arts, kunnen geillustreerdworden aan de hand van de simulatie

resultaten. In deze zin kunnen zij hierbij dus fungeren als 'onder

handelingsmateriaal'.

In dit rapport is getracht verslag te doen over het totale onderzoek;

met name is er daarbij veel aandacht besteed aan de gevolgde methode

van onderzoek en minder aan het in de praktijk toepassen van de simu

latieresultaten. In een apart rapport - meer gericht op de mogelijke

gebruikers van het onderzoeksmateriaal - zal hieraan meer aandacht

besteed kunnen worden. In dit aparte rapport zal het gebruik van de

eind-informatie van het onderzoek (de tabellen en grafieken m.b.t.

het afspraaksysteem) toegelicht worden. Daarbij zal er ook ingegaan

worden op conclusies uit het vooronderzoek m.b.t. de organisatie van

het afspraak-spreekuur in het algemeen en op allerlei complicerende

factoren die het spreekuur-verloop in depr~~tijkkunnenbeinvloeden.
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Bijlage 1., pag. 1

Bij1age 1. Overzicht begrippen, definities en formules

In deze bij1age worden een aanta1 begrippen toege1icht die in het rapport

gebruikt worden. Een gedee1te ervan is los bijgevoegd om te kunnen gebruiken

bij de bestudering van de tabe11en en grafieken uit hoofdstuk 5 en 7. Slechts

de meer gebruikte begrippen zijn hier verme1d, de rest wordt ter p1aatse toe

ge1icht (zie bijvoorbee1d het output-voorbee1d). Ook de formu1es voor de ge

bruikte verde1ingen zijn opgenomen.

Overzicht begrippen (zie bij1age 1, pag.2)

Dit overzicht is los bijgevoegd. Voor een nadere bespreking wordt soms ver

wezen naar het rapport, waar in hoofdstuk 3 (pag. 11. e.v.) reeds ~s ~ngegaan

op de inhoud van de be1angrijkste begrippen.

Formu1es

A1s input voor het simu1atie-mode1 zijn de vo1gende verde1ingen genoemd :

- de norma1e verde1ing (beschrijving van het aankomstpatroon van patienten

t.o.v. het afgesproken tijdstip)

f(x) e
(x - ~) 2
202 , met _00< x < 00

~: gemidde1de aankomsttijdstip

a: spreiding van de aankomsten

- de Pearson type VII-verde1ing (a1ternatieve aankomstverde1ing, 1it.7)

(m 1) :
2 m-l

s·

met ..J:J> < X < 00

M : te kiezen nu1punt

(m - 1.5): {s2 +(x-M.)2} m

m en s te schatten parameters

- de Pearson type III-verdeling (consu1tduur-verde1ing)

r

f(x)
r-l -"A x

A (A x) • e I r (r) , met 0 < x < 00

X /s 2

-2
x Is 2 = l lcV 2

x gemidde1de consultduur

s spreiding consu1tduur



Bij lage 1, pag.2
Overzicht gehanteerde begrippen

i,Me
5C.Sc

c.'"
MA
SA,S..
N
D.DUU~

No
n
(No,J1 )

PE
PIN

oft't
START

-1(-
\of

~WTT

1# WTV

• WTE.
*W.T.
p(~.o)

P(!!!~ 'f")

P{l:!'~IO)

.. T.L.,v
K.L..

it U .L.
.. A.L..

Pl~:-o)

pel! ~ IS'}

PC.~L.30}

L.Q.
P(~.&o}

P(hi·")
P(~.<S')

TCfTPAT

off%Pcd.'
oW % 'OCt
.. TVG
11 % Rl~.3
if ILA

gemiddelde consultduur
standaardafwijking consultduren
variatie-coefficient consultduren (SC/Me)
gemiddeld aankomsttijdstip van patienten (t.o.v. het afspraaktijdstip)
spreiding van aankomsttijdstip (t.o.v. afspraaktijdstip)
het aantal afgesproken patienten, de spreekuuromvang
geplande duur van het spreekuur
beginblok (het aantal aan het begin tegelijk afgesproken patienten)
blokgrootte (het aantal tijdens het spreekuur tegelijk afgesproken patienten)
afspraaksysteem met beginblok No en blokgrootte n
percentage extra afgesproken patienten (percentage van N)
percentage patienten dat wegblijft (percentage van N)
bezettingsgraad spreekuur
werkelijk begintijdstip van arts met spreekuur (t.o.v. het geplande begin)

gemiddelde wachttijd
-gemiddelde totale wachttijd (na tijdstip van aankomst)
-gemiddelde vrijwillige wachttijd (tot afspraaktijdstip)
-gemiddelde echte wachttijd (na afgesproken tijdstip)
-gemiddelde wachttijd (verzamel-begrip)
percentage patienten dat niet behoeft te wachten (W.T.)
percentage patienten dat minder dan 15 min. moet wachten (W.T.)
percentage patienten dat minder dan 30 min. moet wachten (W.T.)

totale leegloop arts per spreekuur
aantal keren leegloop per spreekuur
uitloop van het spreekuur (t.o.v. het geplande einde)
afloop van het spreekuur (wachttijd arts aan einde spreekuc~; omdat er
nog een patient kan komen en het spreekuur nog niet voorbij is)
percentage spreekuren zonder leegloop
percentage spreekuren met leegloop minder dan 15 m1n.
percentage spreekuren met leegloop minder dan 30 m1n.

gemiddelde lengte van de wachrij in de wachtkamer
percentage van de tijd, dat de wachtkamer leeg is
percentage van de tijd, dat er minder dan 3 mensen wachten
percentage van de tijd, dat er minder dan 5 mensen wachten

het aantal behandelde patienten
het percentage patienten dat op tijd komt, maar te laat geholpen wordt
het percentage patienten dat te vroeg geholpen wordt
de mate van te vroeg geholpen worden van de Pat.2-patienten
het percentage patienten dat te laat aankomt
de mate van te laat aankomen van de Pat. 3-patienten

x Toegelicht 1n 3.2, Z1e page 9 e.v. rapport
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Bij lage 3

Globaal stroomschema simulatieprogramma

genereer
afspraaklij st;
sorteer in eventrij
naar aank. tijdst.

rijen:
0: eventrij

(aankomst c.q. klaarkomst
tijdstippen patienten,
tussentijdse rapportage
tijdstippen)

): wachtrij (wachtkamersituatie)
2: afspraaklijst
3: behandellijst (geeft feite

lijk verloop v.h. spreekuur
weer)

clock:
levert tot het einde van
het spreekuur het eerst7
volgende event af

Schakelindeling:
0: sorteerparameter
): afspraakvolgordenummer
2: afspraaktijdstip
3: aankomsttijdstip
4: duur van het consult
5: soort ~vent

6: soort patient*
7: totale wachttijd (begin

consult - aankomsttijdstip)

(event = klaarkomst patient)

3 seorten pat1enten .
- op tijd aangekomen, te laat

geholpen
- op tijd aangekomen, te vroeg

geholpen
- te laat aangekomen

(tussentijds rapportagetijdstip)aankomst)(event

/ ~ ~
plaats patient 1n bepaal tussentijdse wachttijd- - begin evt. leegloop spe-
wachtrij volgens gegevens en verwerk deze stat. cialist
afspraaktij d?tip - wachttijdberekeningen ver-

werkte patient

1
~

als arts vrij is en wachtrij > 0:
- neem eerstvolgende patient uit de wachtrij
- bepaal de wachttijd van de ."pat1ent
- einde van evt. leegloop v.d. specialist

*. ."" .



Bijla~e 4.

Programma-tekst simulatie-model

en

Overzicht gebruikte histogrammen

(Rapport, Hoofdstuk 4)



Bij lage 4., pag

Overzicht gebruikte histogrammen

In de onderstaande histogrammen worden de volgende gegevens bijgehouden
(A~B duidt op gebruik van gegevens van histogram A in histogram B) :

histogram inhoud x

1 niet gebruikt 16 percentage, Pat 1
2 WTT, Pat 1 17 gem. \orrT, Pat 1
3 WTV, Pat 1 18 gem. WTE, Pat 1
4 WTE, Pat 1 19 gem. WTE, Pat 1
5 niet gebruikt 20 percentage, Pat 2
6 WTT, Pat 2 21 gem. WTT, Pat 2
7 TVG, Pat 2 binnen 22 gem. TVG, Pat 2 per

8 niet gebruikt een 23 percentage, Pat 3 spreekuur

9 WTT, Pat 3 spreekuur 24 gem. WTT, Pat 3
10 TLA, Pat 3 25 gem. TLA, Pat 3
11 niet gebruikt 26 TOTPAT
12 WTT, per patient 27 gem. WTT

}13 WTV, per patient 28 gem. WTV
14 WTE, per patient 29 gem. WTE
15 W.T.,per patient 30 gem. W.T.

31 niet gebruikt 58
32 L.Q. begin spreekuur ,. 59

> 33 gem. W. T. na 0.1 spreekuur . 60
34 L.Q. na 0.1 spreekuur '. 61

'> 35
62

ls\
63

64
gem. W.T. einde spreekuur

52 L.Q. einde spreekuur 65
66

53 K.L. per spreekuur
54 G.L. " "
55 T.L. " " 75
56 % L. " "

76
57 V.L. per spreekuur

~7778

-83
- 84

85
86
87

95

x Voor nadere toelichting op begrippen,
zie bijlage 1 en de bespreking van het
out?ut-voorbeeld

W.T.= 0 m. , per spreekuur
< 15 m. " "
< 30 m. " "
< 60 m. " "

A.K. per patient
C.D. per patient

A.L. per spreekuur

T.L. begin spreekuur
T.L. na 0.1 spreekuur

T.L. einde spreekuur

L.Q. per tussentijds rapp. tijdstip
L.Q. 0, per spreekuur
L.Q. < 2, " "

L.Q. < 7, " "
L.Q. per tussentijds rapp. tijdstip

W.T. Ie patient, per spreekuur
W.T. 5e

" " "
W.T. 10e

" " "

W.T. 50e
" " "
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'0001
'000./
'OOOJ
'000'1
'000:j
'0006
[10001
'OOOd
'00011
'OOlu
'0011
.0012
'OOlJ
'0014
,0015
'OOlb
'0017
'OOld
'001"
.0020
,o021
'002~

'002J
'002 ..
'002:.i
,002Q
'0027
,o020
'002 ..
"0030
'0031
'oon
'003J
#003"
'0035
,003b
• 00 31
'003d
.003\1
,o040
'0041
'0042
.0043
'0040/
'0045
'0046
'0047
'004a
'004y
'0050
'0051
'0054!
'0053
'0054
'00~5
.0056
'0057
'005el
'0059
,o060

CARLI
CARLi
CARu
CARO
(;ARLI
l;ARLi
CARLi
CARLi
CARO
CARu
l;ARLi
CARli
CARli
CARLi
CARCi
CARlJ
CARl,;
CARO
CARlJ
C.ARlJ
CARlJ
CARLI
CARli
CARO
\;ARLJ
CARli
C.ARLi
CARll
CARlJ
CARlJ
CARli
CARu
\;ARLI
I.ARLi
CARli
CARli
l,;ARLI
CARLI
CARlJ
CARlJ
CARlJ
CARu
CARli
CARli
CARlJ
CARO
cARO
CARlJ
CARli
CARO
CARlJ
CARO
CARU
CARLl
CARO
CARLi
CARLi
\;ARU
CARLl
CARO

w.T,')~J
w,T.')~1

C.D,')~J

T,t.,')'J
T.I.,'l',

L,O,')';
L'O")';
L'O")~'
L''.l,')~;
L.g.t)~J
L,g,'):;
L.O,")';
L.O")';
L,Q")';
L,g")~J
L.Q.')',
G.L-,q'J
"'I.,I)~J

I1lT ,,';
HIE "'J
11 TT ',';
,roT"';

rLA ')'i
\OjTT ')~;
\OJ TE ',';

L4411·'("
~4tlJl.'"

'46P-'"

LI7J '"I( 'tlCGIN
~l\1"·'('O,l D~JK
.21]'f""'('O,2
(23)1"'('003
;'25)1·" '0,4
.27)''''('0,5
'29JI."'O,6
(31)1=01('1),7
'33)1·,,'0,6
.35)1"'('il,9
'37) 1. 1 ('£If'jUE
'39)1·'('
LII1JI.'("

• "1120~O

116uOO-1400JO
1412000"1440~0

147000-\l92 n .:l0
996000".,,9110iJO

t;TOT'l'JTe:X (.i)I":"
.. Tv 'ltJTlX (,,)1"'('

~TOT'l'JTl;( [")1";('
TVG ')';T~;( rC)I.~('T~ LA~T

1TT 'l';Tt: X (.0)'·'('
TOT,')';Tt:x "12),,,'C 1

,;TV ',';TE" 014)'.'('
w, T, ' ) , ,
W,T,' , "T1::X
".r")"TEX
"',T,',';TEx
H,T.')'iT£X
W,T,o)tJTEX
w'T,')'ITEX
",T,"'iTt.:X
H,T,""TEX
w,T,')"TEX
w.T.')'JTt:X
w,T.')'JT[X
K,I..')"TEX
T... ,')';T£X
U.I.,')'i
WeT.' )'In:x
W.T.' ,"TEX
A.".')'JT£X
A'L.,')IJ
T, .. ,')';TEX LS1 J '·'C'0.1 O~JK
T'L.'l'JTEX .S311_"'~,l

Cl J 1s' ( 'f1P rr ,)
(311"iC'
[5JI"'('T£: ~~UEiJ
r 7)1 '('

( 9 J 1 'c'
(11) i""TOTA"L
(13) '.'C'
ClS) "I('
Cl6) ,,", aE: iJ I,~

(16) .'('0.1 uuuR
(20) .,,'O,Z
(22) Sl('OoJ
(211) -"'0,"
(26) .'C'Od
r2S) "'('0.6
(30) ""'0,7
(32) ·'('0.13
(311) .'('Od
(36) .'C'EII~Ce:

[361 ·'('LEEG"O~P
(II01t.' (' .. EEGL-OUP
(42)1·'('uIT~~OP

(43),·'('pEHC,· o~.

(II5JI.'(' 30
(47)1.'('T~e:KKIHG~N

(49"·'('
[SOlt'" ('sEIiIN
(~2]1"'(f0,jl

a ISLT' TMELIq~AKY

I 'I NCLUuE' "s TIi uEI, TASP"
S 'I NCLUuE' "S Ti.I J EItT ASP"
I 'INCLIJDE' "STUJEi,TASP"
• 'INCLUJE' "SrIJUEljTA!P"
S 'INCLuuE' "5TlJgE~TASP"

S 'RLSET' LTsT
'BEGIN'

H~

TE~

TE:A
TE.l(
TE.l(
TE .l(

TEA
TE:~
TEl(
TE:X
TEx
TEX
TE:l(
Te:~
TE~

TEx
TEX
Tt ~

TEl(
TEl(
TEl(
TEll
TEl(
TEX
TEX
T£ )(
TEX
TE x

~ ••• ~ •••••••• D~~~At~ATI~~ •• - •••• _~
'INTEGER' ~0'N·TuTAUN'M'OUTPU1'LI'H~'.ONPJ

'INT[G~R' Ml,N01'~1.CUNP1,OUTpUT1.LI1.RL1.TOTKUN1J

• I 'tT EGE: R' .. S, N') ~ , ,~s I CvNPS, 0 UTt" U rs, LIS. AE: S' TQTIl uN Si
'INTEGEA' M2INO~.~2.C~NP2.ourt"ur2,.. I2.A(2'TOTMUN2J

UIJ001000
00002000
uJ003000
0000 4000
00005000
00006000
Q')007QOO
00008000
0,,)009000
OuOl(\OOO
01J011000
00012000
00013000
00014000
00015000
OU016000

'REAL' OIJU~IWGE~'CVI~WLPUNT.AA~VANGII~T.C~MPTYuIP~R,EATRAIP~RC~[~ISTAriT'00017000
'REALI Duu~l'X~E~111NT1'CV1'AANVA~Qll~ULP~NT1ISTAHT&I~EHC~EGl'PEHCEXTHA100016000

ICU~PTY01' 00019000
'R£AL~ OIJURSIXG~~~.INTS'CVS.AANVANG5'~ULP~NT~'STA"T~,~ERC~EGS·PEriCEXTriAS00020000

.CUMPTyD~J 000~1000

'REAL~ OUuR2,XG(.~.lNTZ'CV2.AA~VAN~~'nULP~NT2'STAHTJ.r[HC~EG2'PEHCEXTHA200022000
.cuMPTYO~J 00023000

'REAL' SA'SA1'SAS'SA2; 0002 4 000
'soaLLAN' CO~pJ 0002~OOO
'rILf.' PAPER' voo~tooo
'STR!NG' 'ARRAY' rE,«(lItl)lClo); uOO0;:7000
'STRING' 'ARRAY' TEKST[016JCl41]J uOo"POOO

Ou029000
OIJOJCOOO
u\)O:l1000
OuOj2000
UIJOJ3000
U0034000
Ou035000
0003tOOO
UJOJ7000
OOOHOOO
IJliO:l9000
1I1J040000
Uu04l1000
00042000
00043000
0\,)044000
00045000
0004t.000
00047000
00048000
00049000
000:50000
\,)00~1000

000~2000

uoo~3000

00054000
000~5000

110056000
00057000
0005POOO
Ou059000
00000000

.., ,. ',"

.",

r" - _".' '-i,.,: ',~_: _;(.
...~ l'<''''-.; ... '\.,.,:·... ':: ...~-~,''C'~:ID
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A: "",.,,,,,.. 1.

fa I b.. "'....te.••
C', ....,t\I-J.

'OOol
'0062
,o063
,o064
'006S
'006?
,o067 O... ip ....f. e. ........ f:

H~ ~ ~ 1.Il:'i:.!P::.;..;;.:t'-t.-:.t::;G\Io;::"::"_.:.l!.::~=--.L.iO=-:-'0071 , A
'0072 1 C
.00n • 8
'0074 ~ A
'007:j 6 c
'0076 6 e
'0077 I A
,007e 6 C
'0079 , ,,9
,0080 loA
,ooel II C
'0082 ~ B
'0083 'I
'ooe/j 1'1
'ooe:,i
'0086
'0087
,ooea
,ooell
'0090
'00 91
'0092
'009)
'0094
'009:j
'0096
'0097
'009d
'0099
'0100
'0101
'0102
'0103
'0104
'0105
'0106
'0107
.0108
'0101/
'0110
'0111
'0112
'0113
'0114/
'0115
,o116
,o117
'011c
'01111
'0121ol

......- ",.\ ..

'UO'
'00'
'00'
'DO'
'DO'
'DO'
'DO'
'DO'
'DO'
'DO'
'DO'

' •."",: ... "t •

T. L. • )' I
T,L.. ' ) : ;
T·L.'):;

L' r.l. ' ) , ;
I • Q, ' ) ~ ,

L. Q, ' ) : ;
L-, Q, ' ) • )

\ltf·')~;
".T.·)~j
n,T.');;
It. T• ' ) , ;
"', T. ' ) : )

..

DUoJR2
Xiit.I'. 2
INT2·X~EM

Cu.
M2
I~O ...
N2
AAIlVANl.i2
NU .. PUNT3
:iAo:
;iT>lRT2

5
7

°3

OVO~1000 CARli
VOOc2000 CARli
000b3000 CARLi
00004000 CARU
00005000 CARLi
OOOOfOOO CAR~

\)\lOb7000 CARLi
00068000 ~ARLi

0101069000 CARli
OJ070000 CARLi
00071000 CARli
00072000 CARli
00073000 CARu
00074000 CARu
00075000 CARli
000 76000 CARU
00077000 CARO
1010078000 CARli
OU079000 CARD
00000000 CARU
000~1000 CARli
00062000 CARli
000d3000 CARli
0006 4 000 CARli
00005000 CARD
0000(000 CARu
00087000 CARli
ouoeeooo / CARD

d."""" ..... " "e! 'P'l.~ ...."", 00009000 CARli
'j~"". u>,,~uQ.''''''''''''' OU090000 CARU
b_+ c'o'l. 000 91000/ CARli
i.kUI.c ~,,,. LO_H.c''',,1 00092000 CARD
~1"'o",d.' ..",.""j'''' (0: ,,'&i ,,-\,u.c.k .. lOu0 93000 CARli
~""..,eot. 00094000 CARLi
1oeo~u>0~1. uo.I095000 CARli

C>..Q. "'''':l sp-Iur.""", 101 V09 (, 000 (; AR Li
9 (d.t\ela~ If. -.,~-sl·.-d, uu0 97000 CARli
9pu..:a.."'<;l v, VVOl/fOOO CARD
1:>""3'" ""'.... tic ""Is 00099000 CARU
pa=, I)Q,~·. =~ ...~~ briltl 0V10000° CAR D
p....c. p<t.J .• ,,~H.. Q/1"sprofc... 00101000 CARU
..."u ,) . I'1iel (oJ "'.,.p..."R./,'<r LI i) 102000 CAR Li
~iJ·cJst,·/O v ""'p'H\o.l,·d 011103000 CARli
9«......Sl<! 1p" I 00104000 CARLi
"1spr, lb ...... R'jsl<" "'!"""(.I..• ..., 00105000 CARu
......,,"-/ .,..."... l.I. toH....... lUI 0010tOOO CARD
,,-.1,.( (. tllk..IH.... s,ut.J.~ 1010107000 CARL.

00108000 CARLi
00109000 CARD
00110000 CARLi
uOll1000 CARu
uu112000 ~ARu

00113000 CARO
110114000 CARL.
00115000 CARli
u0116000 CARD
110117000 CARD
uul1eooo CA~li
0\l119000 CA~~
001~OOOO CARu

: ullT H.;
uliT lL.,

'WilT 1L. :
'U 'i TIL. :
'u iH Il. ~
'10 Ii TIL.:
'ullTIL.:
'iJ II TIL. :
:UitT1L..
UltTa;,

'U'l TIL. ~

•.• ~ 1 •. l

......
10 .......

.... _ ... "90

- .....-....~

......,.

L5:' J I",' ( , a, 5
L57Jr··('0,~

L59]1n'('(),'1

L62]1_'('PE:R~,·
(£'I.!]I ~, ( ,

(66]1='('
-Ot!]I=o('
~71]l~'('

.73]1a'('
_75]1,,1('
.77 J I a' ( ,
.79]1"'('

..... '-"

r( ~ (5qJI~'('O,q T,L,'l'JTEX
10 [56J'·'('0.6 T,I. , ' 1 ' ; Tt: x
T(X (56]1·'('O'~ T'L,')';rE:X
HX (0') ]1-' ( 'E ll'let: T, I. • ' ] , ;
TEX [01]'·' (' GE,,",I\)rJCL-u L,U,')'/TEX
TE X [63]1='(' (c L, Ii, ' ) , ; TeX
lEX [05]1-'(' 4 L,IoI.')';TEX
TEX (6711~o(' Cl L.,I01.') I}TEX
TE X [70]1~'('~4( 1 ~'T")';T[;X
TEl( (72]lzl('P4T 10 H,T,'l'JTEX
lEX (74]1 .. 1( 'PU ~O H,T.')';rEX
TEX C761,-'('p4! 30 H,T.')';n:x
lEx [7811 1ll t('P4f 40 H.T.')';TCX
TE( [601 .... (' '0 H.T,')';
TE,( rtll]I·Q'PE:riC,· o:~ r,L..'l'JTt:X
lEX r tl J ]1. ,( , 30M T, L. • ' 1 • J

lE~STL~]I·'('Nl~r AfG~R, ')'lTC~~T(lll~~('~HEVI~U~ MI~, ')')
lE~STlllls'('NE:Aq~ST Ml~, 'l';T[KST[JJI~'('P~£VIuUjJMI~.')"
T[~STl~ll·'('NEAR~ST 5~lN. ')'JTE~5T(~]I.:('NtAR~~T l~MIN.')';

HEAC( IN, I'QUIJR1,CUUR5,OU'JHZ, - - _. - - _ ...
XG~MlIX~E:~S#XG~~2,

INT1'If\TS'INT2'
CVllCVS'CV2,
Ml'MS'~"

N01HluS't--j0'-,
Nl,NS,i'12,
AA~V_~G1'AANVA~US,_A~VANU2' ---.
NULPU~T1'HUL.PU~TS'Ni)LPU~T2· -_ ••
SAI,SAS,SA2, ~ .....
START1'STA~TS'START" __ a.
pERC"EG1,PEHr."EGS,p~nCWEu2' -- ••
PERCEXlHA1,pEHCEXTRA5'PEACEATRA~'·-.

cat--jpl'CONPS'CO~P2' ......""
COM PTYu1, COM PTl' 0S, CU~ PTl'U 2' - ~-..
OUTPUT1'OUTPUTs,~uTfUr2, •••,..
L-II,L.!S'L.I2,
~t:l,~ES'RE2,

TOTRUN1'TUTRUNS'TaTHUN2»)~--··__ ·_~

'FOR' OUUMls OUURl 'STEP' 'hURS
'FOR' XGEMl s XGE:Ml 'STEP' X~EHS

'FOR' INTI. ItiTl*XG(Io4 'STEp' t"T:>*AGEM
'rO R' CVI· C~ 1 'STEP' C• S
'rOR' ",I. ",1 'STEP' M~

'FOR' NOI- NOl 'STEP' N~S

'FOR' "II. "11 ' 5 rEP' N~

.. "CR' AA"lVANGI- AA NVAN'.11 'STEP' AANVA,' GS
',CR' NUL-PUNTI. NUL.PUfjT 1 'STEP' i~.LPUI'TS

" 'rOR' SAl· SAl 'STEP' SP, S
...._ ... .. troR' SHRlI- START! 'STEp' srART~

'!1C.:" :"" ,,,., ..
~!;t'l:fl. • c'\'t ' " ....... ~.~_ ....:-...JI.: .......... ~_:~ .~"I .

,\ ,~ A;t .'. . .



•••._. -_ -_.",",!,""7"-

__ _. -0.

: .-::" : .•. -'':':0.':'; ~ .

.:..~, .•_.::::. 0....:.. ~ ..... _ ~.•.•.•

.,,:\~~j~ ..;.~: .:.-:-~~ ~~jJ~: ,;.'

.y._._~_.~,·~i~,~~i~'~~~

~ARLJ ~1J1'1

CARO '0122
CARU ,0123
CARll ,o124
CARU-'012:;
CARLi '01211
CARu rt 012 7
CARu '0120
CARU '012'1
CARli '0130
CARu '0131
CARu '0132
CARli '0133
CARU ,o134
CARLi '013,
CARU '0136
CARli '0137
CARll ,0130
CARD '01311
CARli '0140
CARU '0141
CARu '0142
CARu '01113
CARD ,0144
CARD '014:;
CARO '0140
CARLl '0147
CARU .0140
CARu '014y
CARLi '0150
CARu '0151
CARU ,0152
CARu '015J
CARli '015"
CARl; '0155
CARu '0150
'AR~ '0157
CARO '015(1
CARLI '015~
CARO '0160
CARu '0161
CARU '0162
CARLl ,o163
CARu ,o1611
CARll '0165
CARt; '016ci
CARD '0167
CARl) '016d
CARLl '0169
CARD '01 7\)
CARD f0171
CARli '0172
CARLl '017 J
CARu ,o174
CARu '017:)
CARu '0176
CARlJ '0177
CMu .017~
CARLl '0171/
CARL; '018u

1.11111'1000
1.1\1122000
0\)10:3000
0\)124000
00125000
0012(:000
:.'1l1t!70 CO

uulZ8000
001,9000
00130000
01l1jl000
00132000
00133000
00134000
001J5000
00136000
00137000
OiH3fOOO
00139000
00140000
1.10141000
00142000
001113000
00111 li OOO
001115000
01>1116000
1,)0147000
uull1eoOO
0:>1490(10
00150000
00151000
00152000
00l~3000

1.I0151l000
IlOl~5000

00156000
lol0157000
O1>15!!000
U01~9000

001bOOOO
00101000
1.I01b2000
00103000
001b li OOO
00105000
001b6000
00167000
00168000
001119000
001 70000
00171000
00172000
00173000
00174000
00175000
00176000
011177000
00178000
1.11>179000
ou180000

'#.~.""''''il''I""ot.ct.... """>l
1D"....~tOU'- \HI .. "'..... ,t......

',OR' PEq~~EGr. PC,le I1EG I 'STep' P~RC1~GS :lJ.n II.; PErlC~[.. 2 'DO'
'rOR' PEl:lCE,(TRo\lt PERcExTRll1 ' STE.. ' P~RCEJlTRA,) lJliT H.' pErtCl)(lRA"

,
00

,
'fOR' CO'lP,= CU'Ipl 'STEp' C.. '4P5 ' UI, TAl. ~ ca"p2 '00 '
'r OR ' CO'1pTyn ..' CLJ '1pTyJl 'STEp' CIoMpTruS 'u I.T ~ L. ' cO,~pTy02 '00'
'rOR' ouTPuT'a OUTPUTI 1ST Ep , [JIoTpUIS 'UIH H. ~ UUI'PuT~ 'DO I

'rOR' I.Ila LIt 'STEp' US 'UliT .1.' Le': 'DO'
'rOR' RE,. Rt 'STEp' R-S 'l; l~ r i La : 11. .; '00 '
., OR' TQTIiUNIa TLlTRUNI 'iTEt" flo TRU,,:j 'u" T,I. ~ fa TRUNi! 'DO'

••••••••••••• D~CLAt~.TIE~ •••••••• ,
'INTr.GER' TOTpAT'l·~·L.'RANOA·Ro\NO~'TorPATraTI
'REAL' MAI'1C.SC.~1

'IMAGE' IMI
'REAL' '~~RAY' 41'Rl.cl'Ol'EI.~I[I,ao·,
'INTEGER' 'ARRAY' AIINT[I,7011
'STRING' 'ARRAy' r£Ks[1"01'~~11
'INTEGER' 'A~RAY' T[I'1411

i············ p~OC£UUH£ 1 ••••••• _-_ ••
'REAL' 'PRocrou,.E' Ao\r;KO'~ST(/oI'S'RANOA;I ---·"7 t 4lo1".-~...... et ..,... ~
'VALUE' '1.51 " ....._H" \Xl l""";ta.<1t.M

'REAL' "115 1

'INHGER' RANDA;
'SEGIN' 'HEAL' )(I

X'.Nn~MAl.(RA~~A).Sl

'WHIL£' AAS(,() > 4.5
'DO ~'.NnRMAL.(RANuA)·SI

AANKOMST ,aH~1
'£'10' I

~ ••• - •••••••• P~QC£OUHE 3 ••••••--~
.., 'REAL"pROcEnuRL:;' CONSULTDuuR(M·S'RAIJ .. CH -----)0

'\JAI-UE' .... S).
-..:. iR£AI.' M.S)

~,~ jI~TEGER' RANDCI

~;~; !8~G~: :~;:i~k;.~;~' xl

X'·G4MMA2(~IRIRANDC)'

'", 'WHILE' x < 1 'OR' X > ,... 4.5
__ JOy' Xi.G.M~A2(I..RIR.~OC»)

. 'CDNStJL.TDUUqlal<J

<.

0.· ~.. ~:.~.~



~ ._':.,' .: ...;., . ,,+.~

'. ·t.;,: ~:r

':"-'

. - ..:. ~~~~~~.:,.: _ :U-"e I" ~ .• +-- ~

..i~;L~j~t~:i~~

CARU '0161
CARLI '0162
CARU '018J
CARD '01 8 04
CARU '018:)
CARU '018C1
CARU .01 87
CARU '018~

CARll '0189
CARU '0190
CARU • 01 9 1
CARO '01941
CARU '019J
CARU '019Q
CARU '0195
CARD .0196
CARu '0191
CARD '0191:1
CARLi '019.,
CARD '0200
CARu f0201
CARu '020,
CARLi '0203
CARli '020 ..
CARu '0205
c;ARLi '020Q
\;ARu ,020 1
CARU '020d
CARli '020.,
CARu '0210
CARu .0211
CARu '0212
CARll '021J
CARli '021 ..
CARU ,0215
CARLi '021b
CARU '0217
CARU '021d
CARli '021.,
CARU '0220
CARU '0221
CARu f0 22 2
CARu '022J
CARu '022 ..
CARli '0225
CARu ,0226
CARu '0227
CARll '022d
'ARu '022.,
CARLI ,02)0
CARll '0231
CARU f0232
CARLi '0233
CARLl '023"
CARU f0235
CARD '023b
CARo '0237
CARO '0230
CARll '023.,
CARD '02110

1>0101000
001112000
00103000
I>lll 11 4000
OlllliSOOO
UUlb6QOO
OUl b7 000
O\llbeOOO
llulti9000
00190000
00191000
00192000
OU193000
1>0194000
110195000
00196000
001'17000
00198000
1>0199000
002UOOOO
00201000
0\1202000
0\1203000
0020~000

00205000
u..>206000
u.,207000
0020eooo
00209000
11101210000
llu211000
0..>212000
00213000
0021l!000
011215000
OiJ2lt:000
011217000
01,/218000
00219000
l>u220000
00221000
002~2000

(loJ223000
110224000
002~SOOO
002UoOO
00227000
00228000
00229000
00230000
110231000
00232000
U0233000
002::14000
Oil235000
0023tOOO
00237000
0023E'000
1111239000
002QOOOO

R.,.,l ..._ Q.fv"",oIi""J ........ X

110f~u. e>i"""'",sltlijat M

......Lp- ,..ot.edwl es "'''o'l
C'.lt.oH,,~ ~'1UlOeJL VQ.+1 a.,.1
~.o~'",,,,,,,,,, oolfJ"" ,:It
()c4f,. ....f· ya""fW:"'+.:4S

•'tNO'J

'END"

.~..

••••••••••••• PHOC(UURE ~ ········1
'REAL"pRucE:nuAe;' AfRONOINQ(X'\4IJ ~~._._.~-)o

!VALIJE' X,~J

'REAL' X'
'INT[GE:R' MJ
'BEGIN' 'C"Sr.' M tOft

I ~e:G 11, I

H ROlli DI I~ GI .. XJ
• FRO" DI '" ~ I "C "l TIe: q ( x I I
~FROIIIDI~GI·INTE~ER(~);

AfqONUI~al"e:NTle:~CX/~)·)'

Af~QNOI~G'aINTEGERCX/))·5'

AfRONOI",QI"I"lTEGERCX'aO)*10;
AfRONDINGI.IHTEQERex/ 15 )*15;

• t.!'jD 'J
'£'iD' J

••••••••••••• P~CCEUUA£ 1 ••• - •••• ~

'BODLEAN"PRr'JCEUURE' TESTCp'!'L.,R)J
'VALliE' P'l'L'~;
'I"lTEGER' P#!'L'RJ
'e~Gl~' 'If' Tt~l·l 'A"lO' I 'uEW' L. 'AND' I ,~~W' R

'THE~' TE~TI·'TR~E'

'LL.SE' TEST,·'FAL.SE',

i············ ~~QCE~UHE ~ •• --_••-. __ •• _••••• _•••••• ~

'PROCEDUR~' ~EfI~e:ARRAYCA'~'C'D'E'r'G'li'I'J'K'~'M'N)'
'VAL.Ut' ',B,C,D,E,F",G,li,I,J,K,L.,It,ll)
'l'iTEG~R' A'~,C'C'E,f,r.'H'I,J'K'L.'~'N;
'BEGIN ·C"Sr.' ·JUTPuT-1 'Of'

~ tH.:r,l 'i I

T'''UTI''\;T] ''"A'
Ttr'JUTPUT ]1"IlJ
l(r'JUTpUT ]'11"
TCnUTI"UT]'lIu'
TCnuTPUTl ,·U
HnuTI"UT I ,lIr'
TlnuTt'L.T]I"uJ
Tlr1UTr"UTl '''H'
T'r'JuTr>L.T1,"U
HnuTr>uT]:"JI
rcnUTI"UT)lIlI\J
Tl"uTr'uTl'-L.'
TC 'luTt'\, T1'-"\J
TtnuTt'\,oT]I"NJ

• tNt)' ,
'£I~D';

••••••••••••• p~OCEOUkE ~ •• ······1
'PROCEDURE' GENEAATE(VO~GNUMM~R'ArSPRAAKTTOSTl~)J
'VAL.UE' VUL.GHU~MER,AfSPRAAKTYUSTIp,

'INTEGER' VOLGNuMM£RJ ~,
'R£AL' AF"SPRAAl<fYLISTIPJ .... ,; g .......clfll.t £<II ... o._ko -I":I 014f.·p
!aEGIN' 'INTf:litri' L.A'AU C4-\ e_ ",...~/ew.w. =-"l. .....

LA I.Flla~rJ ~"fi i '"11./ 1oe.jHw.lcl
OAT ATu CL. A, 1, VUl.ijNUMMER ~; "Is' ~ ..o~ '" - ... t.".,........~d.tilp
OATATU(L.A,2,,,rSPRAAKTYDSTIP)J

... ~_.i .

~. . . ._.

-;" ..
~..,...,._ ":." .--:.l..,

.,-,"' "tf-·



DATATU(L~,3'ArSPKAAr{TYo~Tjp·AA,~KO"'5T("'A,~AiHA"OA)I;

DATArU(LA,q'CJN~ULTDUUR(~~'~C'HANwC»j

DATATU(LAi~i 1)J
O&r!~EA~HAY(li1'1,O,C,O,lil'1,O,~,0,1'1)'

'IF' TEST(OuTPUT'L!'LI'REI
'TH£~' '~Er,I~' ALI.r~UYfJ

OATATO(A~,1ivO~GNUMME~))

uATATa(A~'2'Ar~p~AAKTYwSTIP»)
(l A rAT [) ( A~, 3, 0 ATAF PO tiC LII' 3 ) ) ,
uArATO(A~.4,oATAfPUM(~A,4»))

JHATO(A~,5.P'

TC)OHT(A~'2'OA1A~P.UM(~A'1»))
'f'NO"

TUSO~T(~A,OiOATAFHOM(LA.3»;

'ENO'J

••••••••••••• PHCCEOUHE Q ••••••• _~

I REAL' 'pqUcEnuRt:' CUNVEtlT (hu);
I VA~l)E I TYo,
'REAL' TYLH
IBEGIN' '!~TrGE~' UREN'MINUTEN'~ECONO~N'MJ

'REAV V'X'
XI_ASS( TyO>)J

MI·EI~TIF:K(I()'

VI-\C-""
URE~I.(4 'uIv' ~O)-$lGN(rYo»)
MINU1ENIa i'\ 'MJf)1 (0)
liEtI'JND&NI-60-V'
WRIT~(O"T'(~._("'I3'2("I"'12)'")")'u~tN'MIN~T£~'~ECO~DEN)I

'END"

••••••••••••• PKOCEuUR£ to ·······i
Ip~OCEDUIlE. ~ISPUT(J'X"~'1)(}'.- - --- - -> t, ..el b&lJf"'i,c1t v,,, ..... .......
I VAL Ul' J, X. NO 0 MISTPI.A1 (~(. ~'i. IbJ

IINTEGEA' J'NOXI
IAEAL' xl
IgEGIN' 'l~TF'GEH' p',J7,

t'1.H!src-,J)J
J7 1 "7*JI
HIST~P)'·HlST[r)·NO.J
HISTD4TA[J7.1]laHISTD4T4~J7-1)+X*NOX)
HIS TO 414 [ J' )I.HIS TO" Al J 7). X** 2 -" 0 X; .;.,

'IF' HISTD4TA[J7·3) > X ITHEN' HI~TDArACJ7·3]1 •• )
'I" HIST04T~[J7-2) ( X 'lHEN' HI~TDATACJ7-2)1=.)

IENOIJ

~ •••••••••••• PriOCEUUk( 11 _··_···~···_··············-_··-·-········I

!p~OCEOUqE' 4rSPRAAKl'ST(NO'N'INT'COMf'TOTpAT'pER~E.ThA'AANVA~~'DUUH'
CQMPTyO,,~); --..,.ioa,&UU,f k>g o....lp..f • .,.."Ioealc:l

'VALUE' ~O'N'I~T'COMP'TOTPAT'~ERCEXTRA'AA~VANij'DU~H'C~MPT'D'MI
'INTEGER' NO'N,TOTPATIIO .
'REAL' I~T,pERCEXTRA'AANVANG'UUUP'COMPTYO)
IBOOlEAN' caMPI
'sEGIN' '!NTEGE~' K.J'B~1K.AANTPAT'A4nTa~'COM~d~'AAnT~aMPu~'E·TRAU~'

~XTRAeLI,E~T"4ci~2'44NTEXTRAI
'IF' CcMI'
$THEN: '''EGI1'j' AANTCI)MPaLlaNO-IH

AANTB~I_[~TIER(OUUR/(II\T*Nl)'
~OMPU~I·INTE'EA(COMPTY~*INT/(INT*~)·1j

\I~<1qluOO

0.)242000
01>243000
\)11244000
002115000
0024~000

0021.!7000
00241eOOO
00,419000
UiJ2~0000

iiiJ2~1000
IJ02~2000

OOt/~3000

U02~4000
00255QOO
00256000
U02~7000

002~8000
UQ25 9000
U0260000
U02b1000
O\l2b2000
002b3000
002(,11000
002tl5000
UU2b6000
OU2"7000
OiJ208000
011209000
00270000
002 71000
U0272000
00273000
ouZ74000
011275000
UU276000
00277000
00278000
OU279000
U021l(1000
002111000
00262000
002b3000
00284000
002&5000
002tl60 00
002117000
00288000
002 tl9 000
0\)290000
0.:12'11000
U0292000
OQ293000
OJ2'14000
OU2'15000
002HOOO
Ou297000
U0298000
0\)299000
UOiUOOOO

CAR"
CARLI
CARl;
CARlJ
CARli
CARli
CARL.
eARU
CARli
'ARu
CARli
CARO
CARLi
CARD
CARO
CARO
CARU
CARO
CARli
CARLI
CARLi
CARu
CARLi
CARLI
CARLI
CARu
CARu
CARU
CARLi
CARLi
CARLI
CARLi
CARLi
CARLI
CARu
CARu
CARLJ
CARLI
CARu
CARli
CARu
CARu
CARLI
CARb
CARLl
CARli
CARLI
CARli
CARLI
CARLi
CARLI
CARO
CARu
CARLl
CARU
CARu
CARO
CARu
CARLi
CARCI

'02~1

'02112
,02qJ
,02Qq
'02415
'02Qg
,.O?'/l7
'0241tl
'024~

'0250
,025,
'0252
'02~J

'025"
,0255
'025/1
'0257
'025~
.025~

'0260
'0261
'020",
.026J
,o264
'026:)
'0260
.0267
'026~

'0269
'0270
, 02 71
'027;/
'0273
'02741
'0275
'0270
'0277
'027d
'027",
'0260
'0281
,0282
'028J
#02841
'028S
,0286
'0287
'028d
'02 8 'J1
'0290
'0291
'0292
,0293
#02941
'0295
'02911
,0297
'029~
'029~

fOlalJ

i:

~ .. -



'F:NO' ..
'(~S£~ 'REGl~' AA~TB~/.LNTI~R(OWU~/(I~T.Nl.C~~-~),Nl'

CC"'Pll~I·Nt~L.)
'F:NO"

'1r' pE/(CEXTRA '~jE.I,)' 0
'THE~' 'nfGI~' EXTRAqL.I.E~TRAULll~INT~~ER'~,5.1~0,(N.~EHCEXTRA»;

~~TRAB~21·INTEuCR(100/CN·P~RC~XTHA»
'rNO'

'E~Sr~ E~T~A8~'.E~TRlU~11.E~THAU~".NIL.L'

aLO~I.IIAA~T~XTRA/.'),

'u' 9L.r'lK 1~l;,Q' t.Xfl'IAO~

~THEN' '~E~li' '~Uti' K::01 'STEP' 1 '.NTl~' NU
'uO' uE",EflHECK' 4/--Ru,lOl"G( AA;iVAI~(iIM) lJ

AANT CtlLul() I"NU}
Tt::I(S[tlI.O~)I='('&El.ilNA .. OK')'

'F:NU'
'E~S~~ 'q£Gl~' 'FUR' Kl a l 'STEP' i 'U~TIL' NO+l

'O~, G~~~qAT~(~'ArH~N~'~GCAANV~N~'M»);

AA,HEx Tiq '" 1;
~"NTCtlL~~J1·~.J+l;

rEKSCtlI.0~)I.'L'tlEl.il~~~OK • £XT~A ~F~P"AAK~)'J
'F:ND"

,'> ';~".
,~-, ,

. : .t..

-'~: .....

-;- -;- ..-
... ... - ... :"'.".;.:.

.... ~.'

. ".J .~:.;: .~

'0301
'0302
'0303
'03044
.030;)
ilOJOQ
'0307
'030a
'030."
,0310
'0311
'031"
'0313
.031 ..
.0315
'0310
'0317
'031d
'031'i
,o320
'0321
'0322
'032J
'0324
'032;
.032li
'0327
'032d
'032'i
,0331>
'0331
'033"
'0333
,0334
'033~

'0330
'0337
'03311
,033,
'0340
'0341
'03112
.03113
'034 ..
'0311S
,034li
'0347
'034~

'034'1
'0350
'035.
'035.,/
'0153
,01~..
'Q 3!1.j
'0350
,OJ5r
'03SJ'
'035'"
'0360

CAR ...
CARLI
\;ARLI
CARLI
CARLi
CARU
CARu
CARLI
CARL;
CARD
'ARu
CARu
CARU
CAR[)
CARU
CARu
CARO
CARO
CARU
CARU
CARU
CARU
CARu
(,ARli
CARC
CARIJ
CARu
CARU
CARli
CARli
\;ARLi
CARu
CARU
CARu
CARii
CARD
CARU
CARu
CARli
CAR[)
CARLi
CARu
CARlJ
CARO
CARD
CARO
CARLi
CARLi
CARu
CARli
'ARLI
CARli
CARli
CARO
CARLi
CARu
CARli
CARU
CARLi
CARu

110301000
00302000
011303000
OJ3011000
01J305000
00306000
1I1l307000
00306000
00309000
U031~000

OOH1000
00312000
00313000
003111000
00315000
00316000
011317000
01J316000
00319000
IIU320000
00nl000
00322000
0031::3000
00324000

ilL'1K I "'J.' AANTPAT / ·K-l' E.XTtiA~.. / ilEA TRAdL.l .. i\A"TEXTRA.LXT~AB~21 U0325000
'lr' CaMP 'rMEN' 00J26000
'ilEGt N' '~HILE' H~nK < CQH~BL 'O~' ou327000

'dEGlN' 'U' tlLO'< 'NEw' EXrHlJ~ u0326000
'TIiE'" '''iE\iI''/' 'F"J~' IO=AANTP.\T+l ':>Tt.P' • 'u.. TI~' AA,~TPAT+NUIl3"9000

'no' G~~LRATE(ri,AF'~O~DI~~c'e.. a~·l).IHT.N+ 00130000
AANVA~u.M»j 00331000

U'lrLIJLOKJ /"'l~ , , 00332000
TE~SCdL.OKJ'. ('U~O~uRJUTrE)' U0333000

'ENO' 011334000
'E~SE' '6~GI"" 'F'U'1' KlaAANTp"T+l 'STI-p' ~ 'U·jTI~' A'NTpAT U0335000

+N+1' 003.HOOO
'ou' ~~~EAATE(~.AF~O~UI~~('3~J~·1)*lNT*N+ 0~337000
'A~VA~~'H»; 00336000
'ANTE.TRA:.AA~TExr~A+l; OJ339000
AA~T,~~OK)/=~+l; UU340000
TEKSC~~O~JI="'B~~K~R~uTT~ • ~XTR~ Ar~PRAAK')'J U0341000

'END' J .•• UIl342000
B~OK/.B~O~+lIAANT~ATlaK-l; . 011343000
ExTR4BLI.~.TRA~Ll • AA~T~~THA.E~T~Ad~,J 00344000

Oll34S000
Oll146000

'FOR' J/'"l 'STEP' 1 'IJNTI~' UNTC;"IPiJl. lOUt ou347000
'BEGiN' 'Ir' d~OI( 'NE.l' EXTHA:.l~ 1l03 4fOOO

T'it-:r;' 'BEGI'l' 'FlIR' I\laA"NTP ..q+l 'STi::P' • 'U,.Tl~' AAI~TPAT 110349000
+N -I Illl 3:>0000

'')0' Gt:::-'ERATE(~'Af"';lliUl,~G"8.. 0h·1l.rNT·N • 01l3S1000
AANVANG.M»I 003~2000

AANTCnL.OK],IIN·!; u1l3~3000
T£KS'8~aK]I='('GEC~~pE~SEEHO~ ~~U~~RUaTTE')'1 UIl3S40 00

'END' uu3~5000

. '£~iE' 'BEGl"!' 'FOR' KI=AtlNTP.H+l 'STt:P' 4 'UliTI~' AANTPAT+NU.>3SfOOO
'DO' Gt::NERATE(~'AF~UN01NG('8~Jh·l)·rNT*N+ QQ3:>7000
AA'lV4NG.M»; UU35eOOO
AANTEXTHAI.AA~TfX(HA+'; U0359000
AANTC~L.OKJ/.N' U.>300000
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~ARU .Q3q

CARLi '036.1
CARLi '036J
CARLi '030'1
CARt/ '036:i
CARli '036b
CARli '0367
CARLi '03611
CARli '0361/
CARLi 'OHi)
CARU '03 71
CARU '037~
CARL> '0373
CARLi '0374
CARU ,0375
CARli '0376
CARLi '0377
CARLI 'OUll
CARLi ,0 37 9
CARLI .0380
CARll '0381
CARiJ '0362
CARli ,03e3
CARt) '0384
CARLi '036,
CARli ,0386
CARll 10387
CARli '038d
CARU '036~
CARC ,03 90
CARO '0391
CARLl '0392
CARLI '039J
CARD '0394
'-ARLi ,03 9,
CARli '0396
CARLi '0397
CARO '03911
CAARLi ,0399
C RD '0400
CARl> '0401
CARO '0402
CARo ,0403
CARli '01104
CARl> '0405
CARO '0400
CARD ,0407
CARli 'OIiOd
CARD '01109
CARu '0410
cARo ,01111
CARD '01112
tARU '0413
CARD '04111
CARel ~04P;i
CAR\) ,0416 -;-
CARel '041l!
CARLI '0418
CARli '0419.
CARD ,042(1

TEKSCdLOI':)I·
'('GECOMPEN~EEA~E 8~OK~HOuTTE + EXT"A

'ENO'I
BLOKI·8LDK+IJAANT~ATlaK·1J

ExrR~8LI.~XTRA~Ll + AA~TEAT~A*EAThA~L4J

'IIHILt.' ~La.< 'I.t:Q' UNTBL '00'
'BEGfN' '1'~ dLU~ '~EQ' £~rRAijL

• rHEN • , !i r; GIN' , r 0~' l4. I a AAIIIP ~ T+1 's Tt: p' 1 ' UIt TIL ~ AAI~ TPAT +N
'ou' GENERATE(K,Ar~aND1NQ'Ca~OK·~l.INT*N •

AArjVAl-IQ,>4 l P
4ANTC IJLO ;<) I-NJ
T~KS[a~UKjl··'·6LwKGRwOTT~')';

'£,~D ,
't.LSr.' '8~(jiN'. 'rOR' l\ ' aAAi'lTfI .. T+l 'st .. ,.,' 1 'J"Tlt.' AAiITPAT+N+l

00 GC~ERATf.(K'A;"ONO~NG«H~OK·!)·l~T*N +
AA~V4N5 ,f'I»j

AANTr.XTR.laAANTCXrRA+~1

AAf\lT[BLOI<JI"N+~J
TEK~C~LOKJ,.'( ~LwKGRwOTT~ ·E~T"A ArS~RAAK')~'

'E '-.0. I
aLoMI.AL,K+1JAANT~ATI~K·IJ

£~T~A~LI·~XTRA~Ll + A~NTEXTRA·EXTHAJL~'

01J31.>1000
~FS~~AAK')'J003~2000

lJ0303000
Og30/jOOO
00365000
00366000
iHl30 7000
003e.6000
003£>9000
00370000
003 71000
(10372000
ilOJ73000
OU3711000
00375000
UI>376000
\)0)77000
00378000
00379000
00360000
003bl000
003b2000
IHJ3~3000

003114000
Ov3tl5000
00386000

+ E~T~E~(~ERCE~T~~.TOTPA003~7000
0031HIOOO
OUJII9000
00390000
00391000
00392000
003\13000

I············ P~OCEOURE 11 ·······S 003911000
!P~OC~OU~~' PHI~T AfS~R 5CH(~AJ 00395000
'BEGIN' '1NTEGE~' K,AANTqL.J 00396000

'REAL. ~ IT J 00397000
!TI·AFRONOI~GCN*INT,~lJ 00398000
WHI1ECOUT,c"AF5PRAAKSCHEMA.VOOH.E~N.SFnEl~uUR.M~T.OE.VOL.GENDE.K~NME003\19000

- . - HKe:NI",II, 00400000
~AA~TAL.GEPLA~DE.~EWORE.AfSPHAKENI",X~9'f~.l,l, 001101000
"AA~TAL.GEPLA~DE.EXTRA.A'~fRAKENI"'~5~'f5'2'X2'F5.2'/' 00402000
"TOTAAL.AANTAL..GEPLAN~E.A~SPRAKENI"'X~9'F~.i,,/, 00403000
"AA~TAL.GEMAAKTl.GEWO~E.AFSpRAKE~I",X~8,I4,1, 00404000
"AA~TAL.GEMAAKTE.EXTRA.Ar~PRAKEN,",X4W'I3,X5~rS.Z,/~ 00405000
"TOTAAL.AA~TAL.G~MAAKrE.AfSPRAKENI"'X~8'I4,1/, 00406000
";EPLANOE.aEz~TTINGS~~ADI"'X70'f6,Z", 004U7000
"~ERKELIJKE.B~ZtTTIUQ~RAA~I"'X69,f6.2,11, 00406000
"~EI'LAN9.AAN~ANGSTYDSrIP.~AN.M~T.~PriE~KUUKI",X57'r6'2'X2U0409000
~'DUUR JNT' OU410000

pERC EXTRA*TOTpAT/l0J,p£nc ExTRA, 00411000
OUUR/I~T + PERCEXTRA*TOTPAT/I0Q, 00412000
E~TIER(UUUR/INT +O'~)' . 00413000
INTEr,E~(PERCEXTRA*TwTPAl/l00)~INT~G~R(P~RC£XTRA.TOTpA00414000
T/l00>/TOTPAT*100~ 00415000

-TOTpAT + INTEGER(pF"CEXTRA*ToTp~T/l~O>, . 00416 000
(OUUR lINT + P£RCEXTRA*TOTPAT/I0Jl/(UUuR / INT>*100' 00417000
(TaTpAT + ~NTE~~R(PERC&XTRA.TOTPAT'100)/TOTPAT·I00' 00418000
AANVANQH u0419000
CONvERTcAANVANG)JWHIT~'CuT,</~)1 OU4~OOOO

'EN!')'J
',OR; KlaAMdpAT+1 'STEP' 1 'UNTLL' r.JTPAT
Tll10 )
: 00 ' G£~ £ q AU; ( K, AF' RON 0 1 i~ \I ( ( I:l L () K- ~ ) * I" T• N • A1\ N VAIt G, MJ ) J
I\ANTleL~K]lal<.l·AANTPATJ
T&KSIBLnK]la'C'EINOqt.°K'>'i

'- 'ENO,J

,_. _.. ~ ._.
~i:.~'.~ .. ·it:t~.:

-_ -.~ .
~~_: .. ;"..;..( ':~ -.
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~.'-:,~~=c,:::;~.,...,: ••. ~7 ,: :S-,;~· .

CAR~ '042,
CARLi .0422
CARU '0420$
CARU '042q
CARfJ '0 112:;
CARU ,0 426
CARU '0427
CARli '04211
CARli '0429
CARli .043 0
CARLi '0431
CARli '0432
CARLi '043J
CARO .0434
CARU '043S
CARLi '0436
CARLi '0437
CARli 110 4313
CARU '0113'1
CARO '0440
CARU '0441
CARu '0440/
CARD ,044J
CARll '0444
CARLi '044:i
CARLi '044~
CARU ,01147
CARLi '04411
CARU '044'>1
CARli '045u
CARO '0451
CARll '045i!
CARD '045J
CARll '045~

CARll '045:i
CAR~ .0450
CARLl '0457
C;ARo '04Sd
CARl> '0459
CARll ,0460
CARD '0461
CARU '0462
CARO '0463
CARD ,0464
CARO '046~
CARO '01160
cARU '0467
cARO .01l611
CARO '01169
CARO '0470
CARCi '°4 71
CARU '0472
CARO '047J
CARU '0474
CARD '047;j
CARO .0476
CARU .0477
CARU '047(\
CARO '0479
'" ...... ,... ~ f\ b. A ,"l.

'IF' COMO
'THE~' AANTdLI·E:NTIE~(OUUH/,INT*N)+0 •• 9l
.ELSE' AANTdLl.E~TI~1(DUUH/(INT.N)·(N~·Nl/~~. O.~~lJ
,fOR' K"l 'STEP' 1 'UNTlL' AAIIT'1 ..
'CO' ·d£r.I~' "'R1TE(uIJT,<Fo.2>,AI\N~AtlG+ (K·1 )*IT)'

CONVERT(AANVANG • Cr.·1)*.TlJ
WRITE(OUT'~K7,I2.X~'T45">,I\~NT[Kl,T~K~(hllJ

'ENn" •

WRl'~COIJT'<"~EPLANO.EINDT'~STrp.~A~.~ET.~PHELK~JNI"'A61,F6.Z,X2>. uU~~1000

A~NVA~G + TOTPAT*InT)1 Q04~2000

.'. CI)NVEllT,AAi'lyAN Ii + TOTpAT*INTHIlR,TdUUT,<I>>J 004~3000

WRIT~(OUT'("AANTAL.PATrENTEN.AA~.HET.uEGrN.T~G~L,K.AfGESPROKEN•• ' U0424000
dE~INBLQK)I"'.17'!J'" Q042~OOO

"AA~TAL.PATIENT~N.TYD~NS.~ET.SPRE~KUU~.TE~ELYK.AFG£SPR0 0042~OOO
KE~ •• CBLOKG~uOTT(ll",X26,I3'" U04~7000
"AFSPRAAK.rNT~RVAL.uPwOTT~I",X7J,f6.~.X~", oo~~eooo

"AFUEROND~.lNTERVAL.G"OOTTEI"'X72'F~,~'X2>, OU4~9000
110'N'''l*INT>J 00 430000
CONVEllTCAFHONDINGC~*INT,Mll;HR1T~C~UT,~/»1 UU4~1000

wRITLCOIJT'<"~EUINBLOK.WI)HDT.U~Ca~PEN~EEHu.DO~R.l.PAT'ENT.MJNO£R.AF.OU432000
TE.SPREKEN.I~.NO·N",I, 00433000

"VULUENOE.GLOK~EN.VANAF.BL~KI"'Xl,r2'X~1'L~>' 0043 4000
INT£G£R(OUUH.CUMpTfD/CINT.Nll+I,LJMPlJ 00435000

OU436000
WHITt.COI)T (SPACE: (8) llJ U\)437000
WRITt.(OIlT'C"A.F.S.P.R.A.A.K.:..C.t1.E.I".A."'I',4C"· ... )',I' OU43 6000

" ••• AfSPR •• TYUST ... ,X6'"AA~TAL.PAT... ,~~U,"UPHERKIN~EN",I,OU439000
MUEC'NnT.h,X2'''UU'MM1~S'',II.'; . 00440000

00441000
00442000
OU443000
00444000
00445000
lJl.l446000
Ou447000
0044eOOO
\)0449000
011450000
00451000
00452000
00453000
00454000
004~5000

00 4:)6000
011457000
00456000
004:»9000
OCl460000
Ou461000
U0462000
01/463000
OU40"000
U0465000
001166000
OU467000
OU46eOOO
00469000
00470000
OU471000
00472000

- ••••••••••••• PriOCEJUHE 13 ••••••• ¥ 01/473000
. -PROCEDURE' -RINf 8EH LYST} 00474000
',~8£GJN' 'INTEGEI'(' LA'LAST,!,FIRSTJ 00475000

.. . i.. IIjjHTI;.(OtJT'c"~.E.H.A.N.D.E.L..L.Y.~.T""'Ic!("" .."l'II' 00476000
"dH.y.AFSPR.V•• HCH.T.AFSP~.T•• AAN~.T•••• C.D ....... ~TT......00477000

"TV•••••WTE •••• _~TT TVG ••••• WTf ••••• TLA ••••• ~TT••••0047~OOO
.WTV ••••• WTE ••••• ~.T ,I' 1/0479000

.. • •• _ _ _ .. ~~ ,,;, ..... _ • ~ •• _ •• ~ > t"" • j ... oJ Ito ~ ••• .: I .. a ... ,', .'\ lJ. A r.. (\ 1\ n

••••••••••••• PriCCEDURE 12 ·······1
'PROCEOUR~' PRINT AFSP~ LYSTI
'SEGIN' 'lN Tf.GEri' LA,LAST'FIH~TJ

"RITlCOUT'C"A.F.S.P.R.A.A.K.L.Y.~.T"'"lq(.. • ... )"I,
"AFSPR·VOLGDRUE••••• AFSP~·T'O'TIP"'X~'
"I\ANK'TYOSTIP"'X10,"C~NSU.. TDUUri"'"
X16,3,"UEC.NOT •••UU.~M.SS",X~l,'I>l;

LAI.~AFTRST(2)J~A5TI·LALASTC2)Jf'lRSTI·LAFIHST(~l~
'00' ,a£nJN~ 'IF LA 'NEQ' ntiST 'THE.,' LAI·LASuC .. (LAJI

: ~~IT£(OUT,<X5,13,Xe,F~.'>,OATAFRJMCLA,lJ,UATAfRUM'~A'2»,
CO~V£RT'OATAFRUM(LA,l»)j ~.

~rilTECOUT'<K3'fO.2)'OATArRO~CLA'3»;
CU~VEHTCDATAFROM'LA'3»J

'IF' oATAFR1MCL4,3) 'uTll' uArAFRJM(LA,~l
'THEN' HRITECOUT,<,,* ••",F6.2~,DArAFRUM~Lk'4»
'ELSE' ~RITE(OUT'<X3,r6'~)'O~TAfHOMCLA,4~lJ
CU~vERTCOATAfROMCLA'4l);WRIT£COuT'c/»'

'Ir' LA 'EQL' FI~5T 'THE~' rIRSTI.NI~LJ
~ENI)I

'uNTt~· LA 'E~L' LAST
-'ENO'I
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'THEN' OATAFH~M(~A'7) 'ELSl' ~ILL,

'T~EN' DATAFHaM(~A'J)-~ATArHOM(l.A'~)

,'IF' ,U.TAF~O~(L.A.~)a1 'rH~~:
EL.SE "liLl.'

'IF' 9ATAf~~M(l.A.~lal

'T~~~ OATAFROM(I.,.1)MUArAfR~M(I.A'~)+DAT~rRnM(L.A'3)
'ELoS!::' NILL'
'IF' nATAFROM(LA'~)-~ 'TM(N' OATA'HOM(~A'7J '(L.Sl' ~ILL,
'IF' 9ATAF~~M(LA.6)a,

, TP1 (''I Il ATAI'" RliM ( I. 11,2 l M() II I Af ~.; M( LII. 7) M0 ATI< FROIH l. A# 3 )
'[1.5t::' "lILL'
'I" OAT,,'RQM(LA,oJ D 3
'IF' 9ATAFROM(L.A,6)",
'(I.S£ NILL.'

Q" TII rtl ,) M( L. A, 7 ),
'I" nATAfR0M(L.A,6)a1
'T~t~' UATAFHOM(L.1I.2lMUAfAfHwM(I.A,3)
'EI.S~' 'I F' OATA~~OM(L.A.~)a2

'THE"l' OATArRuM(L~,7)
'lL~E' 0'

'IF' ?ATAFROM(LA.6)D1
'TH(~ OATA'ROM(~A,rJMUArAr~~M(LA")+DATI<FRaM(L.A'J)
'EI.SL' 'If' OATA~RQH(l.A,~).~

'THEN' 0
'lL~E' UAT~FRU~{L~,7)'

'I" OATAFHO~(L.A,6)e1
'THE~' DA'ArRO~(L.A,7)·OAfArR';M(l.A,2).o~T~'HllM(LA,l~

........... ~.~..- .

'EI.Sl' OATAFROM'I.A,7 J );
, 1,-' LA' Eloll.' n tt 5T 'T It EIi '
11-1+1;

't::ND'
'UNT1~' LA 'E~l.· LAST'

'ENO"

-M.M.-.M••• M. !~ITIAl.15ATIES M•• M. S
HANDA 1a 9012St;, -- - - - - • - - - - .-.-"'>
HANoe 1.9 99 983, -- ...
... A•• tIUl.pUNT,
"C'·XGEMJ~C'·XG~M·CVJRls1/cV·.2;

:- -~-: .. , -,. .-

.~;::'~:'"~---..~------------------'-' ' .__ ._ --";~'·-''''--~'''''''''''''~~''.'''~~~'*%~~'''''''''''''''l~'2';~~J..~_~~_

AA,I,,".X\S."TUTAAL.".II»J OU'lb1000 CARU .0481
L. A1-I. AFT RST( 1); LAS TI "L ALAS T( J ) ; I I -1..; ~ IRS TI- L. Af ! ~ ... T( 3 l , UI) 4ll2 000 CAR u '048 4!

, 00' ~ BE 1\ 1~' 'I r' LA' NI:: ~' rI HST ' THE,~' LAI =L. II S.. C~ ( I. Aj) 0U4b30°° CAR 0 ,0 483
~~IT£(OUT.<I3.(3.13.X4"4(f~'2.~2).r6,Z./~, OO~b4000 CARU '046"
I.Cj\T·ArHO"'(LA.1)'UATArR';t~(LA'3)+ilATI\FriJt'(I.A.7)' 0041lS000 CARU '0485
OATAr'IJ"'(LA'2l'uHAFR0"4'l.A>J)'UATAFHll~(.. A'4i' 004b6000 CARu '0486

'I" OATAFRO"'(L",b)el 'T~[N' oA1ArROM(~~,'l 'ELS~' ~II.L' 0U48700D CARU ,04B1
004U8000 CARu '0468

DATAfRuM'L.k,a)MOATAFRUM(LA,a)U04b9000 CARU '0489
00490000 CARO '0490
00491000 CARU '0491
OU492000 CARO '0492
U0493000 CARU ,0 493
00494000 CARO '0494
U049~000 CARU '049~

00496000 CARU '0496
00 497000 cARO ,0 497
0049BOOO CARu '049d
00499000 CARU '049~

00500000 CARO '0500
U0501000 CARU '0501
uu502000 CARU '0502
OU503000 LARu ,050J
OU504000 CARU '0504
uU5C5~00 CARU '050~
UV506000 CARU '050e
uU507000 CARU '0507
uu~oeooo CARU '050d
U0509000 CARU ,050~

OU510000 CARU '0510
U0511000 CARu '0511
UU512000 CARU '051~
ou513000 CARD ,051~

00514000 CARD '0514
00515000 CARU '0515
u0516000 CARu '051~

00517000 CARu '0517
00518000 CARU '0516
Ul)519000 CARU '051Y
OU52COOO CARU '0520
u0521000 CARD ,0521
00522000 CARU '052~
U0523000 CAR~ '0523
005,4000 CARU J052Q
OU525000 CARD '052j
U0526000 CARO '052e
UU527000 CARU '0527

,1",,1.,.-.."" '-""'.... 'J~I1......fo\ ...... .t ,k4.t 0052eOOO tARU '0526
£0.. ' 11<1........ II U52 90 00 CAR u '052 ~

U0530000 CARU '053U
OU531000 CARU '0531
ou532000 tARu '053,
u~533000 CARU '053J

TOTPATI·tNT£GER(OUUR/INT);TOTPATToT'·TaTP~T+lNTEG~R'P~RC~XTRA·ToTpAT/100U0534UOO CARD '053"
~, . 005J5000 CARu '0535

-- .. ~'-·:'~:·i:··'l" CONp.O 'THEN' COMP •• trAL.~t:. tEL-SIi' CWMP •• ·TRw£'j \)0536000 CARl) '0536
U0537000 CARu '0537
0053eOOO CARD '05Ja
00539000 CARD '053~

Uu540000 CARu '054U



,
,

,

•., - '\I.,
.~ . ;,,;.-,:'

. ~ .
',' ~.,

~-::-:.'~"

~<

'0541
.054;i
1Il0543
1Il054ij
:.(1 ') A5
1Il0540
'0547
III 0548
1Il054"
1Il0550
'0551
'0554/
.055J
1Il0554
'0555
'0550
.0557
'055cJ
'05511
'056u
'0561
'056,2
'056J
'0564
'0565
.056 6
'0567
'056d
'0569
.0510
,o571
'051ol
'0573
.057 ..
'0575
1Il0570
1Il0577
'057 0
'0579
'0580
'0581
'0582
'058 3
'058"
'058s
'0586
'0587
,058d
'058"
'0590
'0591
,0592
1Il059J
'059 ..
'059,
, 05 90
'0597
'059d
,059"
'QbOu

I.:AHLi
CARLi
CARO
CARlJ
CARL
CARU
CARli
CARLI
CARu
CARLI
CARO
CARU
CARLi
CARlJ
CARLi
CARu
CARu
CARU
CARLi
I.:ARD
CARO
CARLI
~ARO

CARu
CARLI
CARlJ
CARLI
CARti
CARO
CARO'
CARl)
<:ARti
<:ARo
CARu
CARO
CARlJ
CARLI
CARLI
l:.ARU
CARD
CARO
CARu
CARiJ
CARO
(;ARLJ
(;ARu
CARLi
CARIJ
CARIJ
CARo
CARD
CARU
CARLi
CARU
CARO
CARD
CARU
CARIJ
CARD
CARli

NOWI"AANVANIi'
ATtnl-ETro'·STAHTS
READYPATI.q~AJPATI-PATll-~AT21·PAf)I.AANTA~I.UI
Lt.£GLUQPlaO,
ARTSvHYla,Trlye;'J

rIRSTI·rRO~FIUATATo(rIRST.5.2);TO~OHT'fIR~T.o.srAhT);
'fOR' TTn I.A~NVA'~ii 'HEP' 1/10*DU~R I .. NTlL' .~~N WA"u.O.JUH
,DO, ~Be:r.I"l' 'IiITEGE'" ~A;

~AI-fRUMr'OATATO(LA'~'J);Tos~nT(LA.J'TyuIJ
~£Nn ,

AFSPRAAI<L YS T(I~O' 'i' I I~ T'e aMP' TDrPAT 'PER~E XYliA' A~N J 41.U'O",UH ·.COMPTYO'
MJI

. . ' . .. .
. .

~. :.. .~...,. ~~•• : ....... ~'•• '~. ~,._ ... ,........ • ... .......... ....~ '!It ....

••••••••• - ••• ~~C~~A~MA ••••• • •• ·.s
'rOR' IIs1 '~TE~' 1 'U~TtLI TUT~UN 'D~'

'aEGIN' 'l~TE~Ert' R~ADYP~T'READ~AT.lV~UHd'rIH~T'A~NrA~'~Arl,PAr2·PAT3J
'HEAL' N~H'dTTD.ETYD.LEEQLDup.Tyn.TuS~E~H~3J
'~OOL~AN' ARTSVHYI

1I0!i41000
011542000

••••••••••••• T~~~T SAME~VATT!NG PARA~~TE~WAAROEN •••••••••• UII543000
~ErINEARRAY(I.l'1'1.1.1'1'1'1'1'1'1'0'0)' 00544000
'Ir l T£ST<OUTPUT.LI.LI.RE) O~545000
I TH;:'! ' I '1l: : ,,' .~,,. Tt: , lJ UT• C III I • 0 U54~ 000

"(~EUI~BLDK'BLOK~RUOTTE'Ar~PR'!NTLRVAL/D~Uh.SPK'UUH'AANTAL.Ar1lU547000
~pR··~EZ,pERC./~EM'CUN~'D~UR.wAR.~uErf.'G~COM~'SCHEHA.ArRUNoU054foOO
ING~~rZ~)"'I' 0054 9000

"(".Kq.Il.XI0.Il.Xy.F5,2.X&O.IJ'"MIN.".X~.t5'2.X6.r5.1."I".X700550000
.F5.2.XU'F4,2'Xb'~S,X6.Tl~.")".III. U0551000

"(CaMP'TYO~TI~'PER~ExTHA.P~RCW~G'~TAHT'NULrUIIT'TUTHUN)n.l. 00552000
"(".x2.rO,2.x6.F5,2.x5.f~,~.x2.rS,~.x2.FJ,•• Xl'I3.")"~. u0 55 3000
~O.~.AF'IONOI~G(I~T*N.M).D~UR.TOTPArTOT.TJTPATTOT/TOTPAT*100.00554000
XGE~"V,CUMP.TEKST(M].CO~~TYD·DUUH.AANVA~~.PErtCEXTRA'P£RC~EGOg555000

'STA~r'~ULPu~T'TJT~UN)I u055fOOO
~HI 1f-<OuT.cIIIIIII») \)il557000

'~NO'I UU556000
\)U559000
00560000
Ou5c.l000
00502000
Ou563000
00564000
OiJ5Cl5000
U05Clt.000
00567000
u0506000
\10569000
u0570000
00571000
u05 72000
U0573000
u0574000
OU575000
u0576000
O.)!i77000
00!i 76 000
U0579000
0058l'000
00501000
00502000
005li3000
00564000
0051.;5000
005UbOOO
u051l7000
OU~1l6000

Ou589000
00590000
U0591000
u059rooo
OU5~3000

00594000
0\1595000
00596000
005'117000
0059f.OOO
00St,/ 9000
OOClOOOOO

- .._, ~ ..

: HHILf' R~ AuP4T < T9TPArr UT '~ ~ j ~' ,N 0 ,r'. < AII ,'j VAI~ G~ ~ v U~
UR NOT A~TSVRY AND ~o~ ~EQ AA~VAN~+DUUR ",0

'BEGIN' 'I~re:~ER' LA)
'REAL' ftTT'WTE'wTv'rLA'TVG'wrl
LAI=LAFI"ST(u)I
NOWI:lGt::rSP(LA)I
t:VNtJMB laJATAfRO'HLA")I
FRDI.fC~(LA.Oll

...." e""~'''.. '1 ••• -I , 1F" EVI~ Yr1 B:a 1
- ", p"...... , 'THEN' 'If' RA~O!)M(rRA~I..i) ~ P,"Rcwt::G/I00

'THEN' TOSORT(LA.I'uArAfROM<LA'~»
'EI.SE' 'BEIjIN' READpAT laHI:AwPAT.IITUF'(LA)I I~NUI

InSE'
-'-;,~ fte.....~~L.. hl'. , 1F' ' -EVNU~B:a2

~_.,= .. ",...\....., . 'TH£~' '1F' LA-nRST
0;' "..: "HE N' To F ( L. A)

,.--: o~·!.tLsE' 'BEGIN' AHTSVRYI.'TR~E"
.. . BTYOI"NUW;

Rt:ADYPATlaRt::AUYPAr+l1~EAU~ATI·R~A~PAT.l1

'Ir' OATAfRCH,LA.~)"l



.,.. ,

THE~' 'HEGIN' WTII.DATAr~~M(~A.21·UATAFROM'~A'l)S

wTTI·OATAFR~~'LA'7)J

wTEI.HTT·WTYJWTla~T(J

TYGlaTL.A1ao'
PAT1, =PA r1+li
OE nNE ARli A'« 1,0, 0, 1.0, Il. 1.,0. u, 1,0,0,0,0)J

'I F' T~~T\QUTPUT'Ll.Lt·~£·
'THEN 8~GIN: Hl~puT 2.~rT'1" .

ttISt'uTe.),wTY'l );
HISPuT(~.wT~.I.);

, E•• 0 ' J
UEFINEARriAY(1,1,1.1'1'1"'1'1,1,1'1'O,0)J

'Ir' T~sT~ouTPUT'Ll.Ll."EJ
'THLlj' 'Br.QIN' Hl.:il"uTO.l ••• TT,l>J

HISPUT'lJ,~Ty.1J'
, H'St'UT(l~,~TE'lIJ
(1'0 ,

U( FINE AR" AY( 1. 1. 1, 1> l' l' I.' l' l' l' 1, l' 0' 1 )J
'Ir' TE~T'UUTt'uT,~I.Ll."EJ

'THEN' HI~TPur(1~'"T('1)'
'ENOl

'(1.5('
'If' ~ATAFkOMeLA.6)=2
'THEN' 'b£~IN' ~TVI=HTrla~TlaCATArhO~(~A,7)J

TLllarlTEI:aC'
TYGlaOATArRU~CLA'2)·~Ow·~ATAFRU~(LA'4l'
PAl2I a pAI2+P
OEFINEAAriAYC 1,O,O,1,0,O,I.,0,u,1,0,0,O,0),
'l r , TEST'OUTPUT'~I'Ll,liE~
'THlH' 'B~GIN~ HI~PUT'6,~IT'1J'

HI5~UTC7'TV~'1)'

'EN .. ',
UE r I I~E AArl AYC1, 1, 1, l' 1,1' l' 1, !, 1, 1,1' 0' 0 )J

:If' tEtT'OUT~UT'LI'L~.~E~
TH~N B~GIN· Hl~puT~l~'HTT'j,)J

HlSPUTC13,kTV,lJJ
HISPUT(l~,~TE,l/'

'EN,,"
UEFI~EAR~AyCl'1'1'1'1'1,j,'1'!'1'1'1'0'1)J

'If' TEsTCOUTPUT'Ll'Ll'ri ES
!THE,II' HI~TPUrC15'11TT,1)J

, E 'NU ,.,.. .
'ELSE' '~EulN WTTlaHT~larlTI·DATArhOHC~A,7),

WTVI.TVGlaOJ
TLAlaoATArRO;.(LA,J).UATAtROH(LA,2l'
PAT3

'
·PAf 3+1'

OEfINEARriAyCl'0'0'1'\l'Il,j,'0'u,1'0'0'0'0),
'IF' T~5T'OUTPUT'LI,Li,H£)
"H£N' 'R~GIN~ HISPUT~9,~lJ'1~'

~lSPUT(10"~A,1'
'CN';\"

OEFINEARriAYC 1,1,1,1,1,1,l,1,1,1,1,1'O'O),
'Ir' TESTCOUTPUT,1.1,Ll,"Ej
"HEN' 'B~GIN~ Hl~I"UT'1~,«TT,.l'

HlSPUTC13'H'V·1~'
HISPUT(l~,WTE,lJ'

'E" 0"
OEFINEAQ"Ay Cl,1,1,1,L'1,L,1,1,1,1,1'0,l l '

:If' TEST'OUTfuT,~r,~l,nE~
THEN HI~TpUTC15'riTT'1)J·

UUovlOOO
00602000
OU603000
006\111000
\10605000
006CJt.OOO
OU607000
00608000
OU609000
00610000
00611000
00612000
00613000
OU6111000
00615000
00616000
110617000
U\.I618000
00619000
00620000
U0621000
00622000
110023000
1106211000
00625000
00626000
110027000
UU62eOOO
00Cl29000
U06JDOOO
1l1l631000
00U2000
006nOOO
006311000
00635000
01./636000
1l06HOOO
000J6QOO
UU6J9000
UU640000
OU641000
Ou6112000
006 .. 3000
OU644000
00645000
0064f.000
006117000
00648000
UU649000
00650000
00651000
00652000
00653000
001:1511000
ll0655000
U065tOOO
1l06~7000

OUoseooo
00659000
Ouo6DOOO

(;ARU ruou.
CARL. ,060~

'ARli '060J
CARll '06014
CARD '060:)
CARll .0606
'ARD '0607
CARll '0608
CARl) '060li
CARll ,0610
CARli '0611
CARLi '0612
CARU '0613
CARll ,0614
CARll '0615
CARll '0610
CARO '0617
CARli '0610
CARli '06lli
CARD '0620
CARu '0621
CARU '0622
CARU '0623
CARD ,06214
CARU '0625
CARl) '0626
CARl) '0627
CARD ,0621;1
CARU '062OJ
CARl) '0630
CARU '0631
CARll .063Z
CARll '0633
CARll '06314
CARLI '0635
CARl) ,063C1
CARLI '0637
CARLI '0638
CARU '0639
CARu .064 0
CARU '0641
CARD '06112
CARLI '06113
CARll ,0644
CARll '064;
CARLi '0646
CARLI '0647
CARu .06411
CARll '0649
CARC '0650
CARO '0651
CARU ,065Z
CARLI '0653
CARD '0654
CARli '0655
CARD ,0656
CARLI '0657
CARll '065tl
C;ARLI '0659
C;ARr" '0660

'"
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..... : - ..:
=.;. "-'-.)0-.

_..:.. ..:. :.=:' _':;-4:: :;. ~ ...

"'\: ."

t:";..-'

. . ..~.,



': .;

..-.- . - . ... .. :

- . --. -.. --. .

.... '" ..-- .__ -
_.

-- .-...

, ,

-~.~~-~ ;---- -'-- --- '-~ -~~':.:_~-:'.~.~,~~~~~

- i·~~~~ -::5'{;'T@i'

.. - _.• _._._-~ ..
_.. - _. .. -.._--".. . -

C:ARLi '0661
CARli '066;1
CARD '066.1
CARLl .066'1
CARLi .0665
CARli '06h
CARli '0667
CARLi '066~
CARu '0669
CARD 10670
CARLi '0671
CARD '0672
CARLi '067 3

. CARli '067'1
CAR\) '0675
CARLi '0676
CARD 10677
CARD '067d
CARl) '0679
CARu 10680
CARD '0661
CARU '068;./
CAR\) .066,i
CARU '068'1
CARU '066:;
CARu ,0680
CARl) '0687
CARb '068li
CARU '06811
CARLl '0690
CARLl '0691
CARO '069:l
CARl) '0693
CARU '069/1
CARl) ,0695
CARLl '06h
CARU '0691
CARe '06911
CARD '0699
CARl) ,070U
CARt/ '0701
CARli '0702
CARu '0703
CARu '070/1
CARD .0705
CARO '070"
CARLl '0707
CARD '070d
CARD .0709
CARl) '071(1
CARu '0716
CARD '0112
CARLl '0 713
CARD '01111
CARU '~71:i
CARD '0,11Q
CARU '01H~~
C:ARD 1071ir
C:ARU '0719
CARD '0720

1l0Cl61000
011602000
00ClCl3000
00664000
1l00Cl5UOO
006Cl6000
00667000
00666000
00669000
110670000
00671000
011672000
00 07 3000
1>0c.71l000
UOCl75000
00676000
01.1677000
u06 76000
1>~679000

IlVClbOOOO
00661000
Ov6112000
{/1>063000
OIlC.oliOOO
000b5000
006fj6000
00Clb7000
Oil6UeOOO
00669000
011090000
00691000
00692000
0\1693000
00694000
U06y5000
00696000
UlloY7000
000geOOO
oooY9000
U070('000
110701000
110702000
00703000
(J070"000
00705000
00.706000
01>707000
ooneooo
U0709000
00710000
00711000
OU712000
110 713000
007111 000
110715000
0011'6000
fi~717000

00718000
00719000
007,0000

..:..

'EN U' I
OlFIN£AR~AY(1'0.0'1'0'O.I.u.O'1'0'0'0'0)'

'If' TEST(UUTPUT.~•• ~I'RE)
'THEN' '8£~IN' HISPUT(g~.OATAFHOMt~A')·OATArROMCLA.

il).l H
HISPuT(6~.OArArHUM(LA'~)'1)'

I 1F' I'ii:ADrPAT~l
'THEN' HI~puT'85."T.l)
'£L.5E:' 'II" Ri:AOYI'AT 'M\oiJ: S 'EWI.' 0

'A~O' ~EAOY~AT c S~

'T~£N' HI~PUTCUS+rt~AOY~AT/5'HT'I)
'ENU"

TOF(L.A H
'(140 ,

•

'~LSr.'

'H' PI'4U~I3"1
'THEN 'd~r,II'4' 'QEAL.' ~LUl'W"u2.TwSSll'4~ES;

OE'INEARRAYCl·l·1·1·1·1·1·0·1·1·0·1·O·li'
'I,' TEST(OUT~UT.LI,~~.HE)

'THt:~' 'aEGIN' HISTMSrD(1~.TU~SENHES'hE~1.~EG2)'
. 'If' TUSsE"RES 'NE.iIl' I'dLIo

'THEN' HISPUT(Jl+CNOW·AAN~~N~)/(O·I*DUUR)*2·
TUSH:NRt:S.l ;;

H1S~UT()?+(NO~·AANVAhu)/(~~I*uUUR)*2·

L.t.rH.TH(I)·I>J
HlSPUT(65+(NO~·AANVANu)/CV.l·~UUR).~EEGLOUP
.1 );

'END';
DE'lNEAR~Ay(•• O.~.1.0.0.1,~.~.1,v.0.U,0);

'I,' TEsTcout~Ul.~I'L.l.RE)
'THE~' HISTpurC84.I.ENuTtlC!),I H
DE'INEARRAY(~'1'1'1'1'1'!'1'~'I'~.1'0.u);

'IF' lESTCOUT~UT'IoI.L.l.RE)

'THE~' HISPUTC76'IoENGTHCli,.);
TO,<I.");

'.,' A'HS~RY 'AN'" L.ENGT'ICl) l> 0 'A:-4",' Na,l '(ll.loI' ;,TAI1T
'THEN' 'at.GIN' 'INT£Gt:q' AI.;

ARTSVRYla'fAL.SC',
ETYUla~OWJ

'IF' ETYO > ~TYO

tTIlEN' '8EGII~' AAI'lT"IoI"AANTA~+1J
LEEGL.OOPI·~EEGIoJO~ + £TyO • eTYo;

'END ,;
LA I-loA' I RSH 1)J
,HOMCH(~A,I)J

'IF' OATAFRQHCLA.3) , DArArHU~<I.A.~)

'TrlEN' 'IF' ~ArArROM'LA.~) 'I.£~' N~~
'THEN' DATATO'LA.6.1J
'ELSE' DATATO'LA.O,2)

'EI.~E' OATATu CLA.o.3);
. ~TTI=Nn~·OArAfRuMC~A'3);

OATATOCL.A.7.wTT);
OATATO'L.A.5.2);
OE'lNEARRAY{1.1.1.0.Q.O.l.1.1,a,0,Q,I,OJI
~I,I T(5T(OUTPUT'LI'IoI'R~)
'TrlEN' 'BEGIN' Al.larriOMF;

OAT"Ta<AL'1'DArArH~M(L~.!)J'
OATATQtA~.~.eA1ArHUMCLA •• )J'

-tlAU"'!ijds _. --»
) ........"/.,..
~

- .
~:- '''''"".\4C.t • - • ->
~ "'t&!:W#

-~..t Iri

~



J~TATOCA~.J.OArAF'HuM(~~.J)/1

DAr ATa(AL. • ~ • a.A rAF' H.j ,~ ( ~ II • ~ ) J I
OATATO(AL.·~·DAfAF'Hu~CL.II'~)IJ

DATATOCAL'~,OArAr~"~Cl.~.Q)IJ
UATATQCAL.,f,DAfAF'RUM(LA.7)lJ
T9~ORT(Al..J.NO~)1

'END J
TUSURT(~A,O'NO~ + OATAF'~OMC~A,ql)1

1t::~U'1

':f" :•.~~._~
..,.,.;~.~~ ...~./~

~:.'-:.
'.:.~~~...-_.~_. -~-.':-.-

(;ARll '0721
(;ARO '0722
CARli '0723
CARli .01'24
(;ARu .072S
CARll '0726
CARD '0727
CARll .07'28
I:ARLI 'O1'2~
CARD '0731l
CARLl '0731
CARll '0732
CARD '073;S
CARli '0731+
CARll '073S
CARl) '073Q
CARD ,01'37
CARl) '0738
l,;ARU '07H
CARLI '07110
I:ARLJ ,0741
CARD '01112
CARLJ f01/1J
CARD '07/11+
CARD ,0111S
CARli '01'46
l,;ARlI '07117
CARLi '0711/l
CARo .0711~

CARLI '0750
CARli 10751
CARL> 10 752
CARD l07SJ
CARU 10751+
CARli '07SS
CARl5' ,0756
CARLi ,o757
CARD '0758
CARD '07511
CARli ,076~

CARl) '0761
CARli '0162
CARu '0763
CARD .0761+
CARD '01'6S
CARL> '0760
CARD '0767
CARD '01'6d
CARli .016.,
CARD '0170
CARO '0771
CARD '0172
CARLi ,071'J
CARD '01711
CARD '017S

. CARU '0176
CARD ,0771'
CARD '077/l_
CARLi .07H
CARu 'O~8iJ

~

.....

DEFINEARRA1(1,1'1.0,0.0.I.l.1,0.J,0,1,0);
'Ir' TESTCOuTPuT'I'LT'RE)
'TH£"'~ 'R£GIr,~ ~RIT&COUT[SPACE(6)J);

. 'IF' I-LI 'THEN t PRINT AF'5PR iCrlEMll1
~HITECOUTtSPACE(6)J)1
PRI,IT AF'5PR LYST I
~~ITE(OuTtSPA~E(all)1

prtINT BEIi L.ySTI
"RITE(OUT[SPA~ECOJJ)J

'r-NO')

DEFINe:ARHA1C1,I'I,I,I,1,I.1.1.1.1.1.J,0);
- 'Ir' IEfTCOUT'UT'LI'LI,~E)

'THE.,.. ~EGlr,t 11ISPUT(26'P,Tl+PAT,+PA''13 .I)}
. rlISTPUTcS;'LEE~LOOp.I);

rlI$PUT(57'N~W.UUU~·AA~iANG'1);

rll~PUTC6~"IF" ,EAUPAT < T~TPATTOT
I THEI~ rlu.I-13 f YO
I EL.St.' Od)J

U\)7~1000

0074:~OOO

OU723000
007,11000
OU7~5000

007,6000
U"727000
0010:8000
OU70!9000
00130000
\)U131000

1············ B(MtlU~EN V~N EF.N AAHTA~ GEG~VENS pEK ~Ph££KuUR ··········100132000
D£rTN£A~H41(1'O'0'1'0'O'1'O'0'1'~'O'~'O)1 00 733000

'IF" TESTC')UT~llT.L.I.l.l,~E) 007311000
'THE~~ 'r4f;G1~' jlI~PUT(1b'PAT1/(P4fl+P.q2+PAT3).10\l'1); Q07J5000

HISPUT'20.PAT2/(~~T1+PAT2+PATJ).10U'1)' 00736000
Hl~PUT,2J.PAT3/C~ATl.P~T~+fAT3).10~,1)' O~737000
H1S PuTC53.AANTAl..l)1 0073eOOO
HI)PUTC5~"lF" AANTA~·J 'TMEN' ~ 'L.L.~E: L.£~GL.OUp/AANTA~' 00739000
1)1 uu7110000
HI~PUT(56'L.EEGL.DCP/UUU~.10J.1); a07~1000
Hl~PUT'5d,HISTLHISTt·1jJ+1j]/C~AT1+PAT.+PAT3).I)1 Ov742000
T~~S~NHESI·HISTtHIiT[·15J+~J+Hl~T[HIjT~·I5J+IJ 007~3000

+H15T(HI5T[·15 J+4]1 Ou71111000
HlSPuT'59,TuSS~NR£~/(PATl+fAT2+PAT~)'1IJ 007/15000
TU~SEN"ESlaTUSSENRE~+HlSTtMISTt.15J+~]+HISTtHI~Tt·15J.~J 00746000

+HI5T lttIST [·15] +7 Ji U.,1117000
HI$PUTC60'TUSSE~H£S/CPATl+PAT~+PATJ).IJI U01~eOOO
HISpUTC61.CTUSSENPES+Y1STtMISTl·15J+J]+HlST(HISTL·151+~J 00749000
.HlST[HIST1.1;J+10]+HI~T(H!STC-15J+11J.HlsrtHI~T[·1'J.12JO~7SCOOO
+kIST[HISTC.15J+13J)/(~AT1+~AT~+~AT1J.!)J UU1S1000
rI IsPuT( n'HI STl I'll sf[ .~" J+1 J l/HlSTC It I .:iT ~ ·04 ~ ].1 H \)()7~2000
T~SSE~A€~laHISTtHISTt·J4J+ll+HlST'rtI~T~·d4J+211 u01S3000

'FO~I Kla 1 'STEpt 1 'U~fIL.t 6 11\)1511000
'Oil' t'3EGl'~' HIlIPUT(71·,\.TUjS~NHEs/llhT~Hlsrt·eI+JJ'l)J 110155000

TUSS£~HESI.TUS~~NR~S+HlST[HI.T~.84J+a+KJI OU7~6000
tEND' J 001S1000

rlISTRESET(84)1 0075eOOO
'ENO'J uu7~9000

U\J 76 0000
u.J761000
00102000
U\)163000
oll1ClIlOOO
11\1165000
00766000
001'(17000
oa16eooo
00169000
OU1'10000
110711000
00112000
110773000
00114000
00775000
ou176000
0\)717000
0\)1'16000
00779000
u01tlOOOO

.
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CARll '078,
CARll '0783
CARO '°78

4
CARu '0785
CARLI '0786
CARL.; '0787
CARu ,078~

CARLI '078'1
CARO '079 0
CARu ,0791
CARLI '079i!
CARu '0793
CARU '079 11
CARO '079:l
CARli '0796
CARLI '0797
CARD ,079d
CARu '0799
CARO '0800
CARO '0801
CARo ,060j!
CARo '060J
CARli '0804
CARU '0605
CARIJ '0600
CARu '0807
CARU '090~
CARLI '060'1
CARu ,°8 10
CARLI '0811
CARO '081~
CARLi '081;1
CARO '°6 111
CARLI '061~
CARLi '06U
CARO '0817
c;ARu ,08 1d
(;ARO '081 \I
CARO '0820
CARO '0621
CARIJ '0822
CARO '0623
CARU '0824
CARO '° 825
CARO '0826
CARD '0827
CARo '082d
CARo ,062'1.
CARU '0830
CARO '0831
tARO ,0836
.~AR~ '0833
CARO '06311
CARl) '0835
CARLI '08U

..~ CARO '0837
·QARD '08311

¢ARu '0639
CARli '08110

2 ;UNTh.: J6.
2 ,UNTh'

t
J7,

1 . UNT I ~ 00'

•
UEFIN£AqR~'(1.0'O'l.0.0.1'O'0.1.J.O.J.O);

IJ" TEST(OUT~UT'LI'LI'kE)
ITHEN~ 'REGI~' 'FuR, Kt=2.3.4.6,1.9.1J

'uO' 'BiGI"I' 'RUL.' I'lEG •• WE;i2.TuSSEIHlC;;S;
HIS Tt~ ~ T0 1,:' TuS.;j EN Hr.:i • I; t: ill "',. E;" it ; J
HISTRES£T(rOJ

'IF' TU:iSE~HES 'NEy' NI~L
'THE~' HIS~uT(I~+K·rUi~~N~C~·l);

'Ef~O' I
'F:NO' J

LlE: rr NEAQ R~ 1 ( 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1•• , l' !, 1. J. °)J
'IF' T£ST(~UT~UT'Ll'LI'REl
'THt~~ 'REGI" 'FuR' Kt.12,11,lq.!5

'.JO' '9l::GI'l' 'H(AL.' l'IE:'A"WE"2,TJSSEI~Rdi
tI t STMS TLl ( K' Tu5,j C~'" C; S 'I~C;; (;,I '"E Ii ~;, J
HI STRE.SET C,OJ

'IF" TiJ;)St: r1 flt::S 'llEY~ ~1I1.1.

'THEN' HISPUT(1~+K.TUSS~~H£~ •• )i
'END',

,rNO"

uc'tNEAR'IA YC t.O,O,I,O.O.t.O,O,l.0.0,O'0)J
'IF' T£,TCOUTPUT'L.I'LI'RE)
'TH£N~ 8~GI~' "yR' ~t·1b 'STEP' 1 'wNTI.'

)2 'STEP' 1 'wNTI~'
~5 'STEP' 1 '~NT1~'

'OU' '~E~IN' L'a~-15J
~ISTM~TO(~'A1IL]'J1tLJ'Cl~LJ)i
01tLJtaHI~TOAIAt7-(K-I)+4JJ

EICLII·HISTUArAl7-(K·1)+5~J
rlCLJl aHISTlH.STC-K]]J

'END' J
II R1TE( uuT• <4 ( T16. Xi!. 6 (f l' • ? )( 3.U 14' 1 ) .t•

3(T16. Xi!,6 CF7.2,X3)'I4,/).I.
3(TI6'X~'6Cf1',2'X~)'I4,/),I,
SCT16,X2.0CF7.2,X3).IQ./).I.
4(T16,X~'6(F7.2,X3)'I4")'I'
3(TI6.X~,o(r7,?'X3)·IQ./).I,

10(TI6.)(2·6(F7.2')(3)·14'/).I'
11(TI6,X~'6(F7.2,X3)·I4").I,
11(TI6,Xl,6(f7.Z,X3)·14")'I'
- 4'T16'X2'6(F7.2'X3)'I4./),/~.
'FO'I' LI.l 'STEP' 1 'UNTIL' ~,

5 'STEP' 1 ~UNTIL' 7.
9 'STEP' 1 'UNT!L' 10'

11 '~TEP' 1 !UNTIL' .s,
40'112'49'61'
39.39.41'
18 'sTCP'
11' '~TEP'
SO 'STCP'

OJ782000
\)07ij3000
00 784 000
Oil7ij5000
00766000
007b7000
007118000
111.1769000
007 90000
00791000
U0792000
Ov793000
110 79 11000
lIil795000
U0796000
u0797000
\)0798000
u0799000
U0800000
01)801000
ua602000
OU803000
UUtlOIlOOO

••••••••••••• OvT~uT TAeEL ·······l uJ805aOO
~£'INEAR~AY(t'l'l'l'l'l'1'1.1.1'l'l'O'O)J il0 806000
'I" TlST(OUTpuf,~I,L!,R£) 00807000

- 'THEN' WqlTE(OUf,<X~l,"XGE~",X7'"$TU",X7'"ST(",Xq'"~f~/XG~M"'~4'"MIN",X700808000
, "MU", (j# "Ei4 THIE s", 1/ > H 0\)809000

UU810000
U0811000
uu812000
00tl13000
OU8141000
\)0815000
00816000
UUtl17000
\)08 18000
U0819000
\)08,0000
\)Otl~1000

l>Ull~2000

001123000
008211000
U08,,5000
\)0826000
OU827000
0082eOOO
00829000
0\)830000
\10831000
00032000
00833000
008311000
1,)0635000
00836000
00837000
008;38000
Oull39000
0084(\000

;." ~

_ -..IlX' '. 0....._'

0!:l:1 ~· +o.Io&L

::~~~~-~
•:::._~' L::"' :.:-.:-

~~.:: ..~".: 'f:"'" ~-''''-~',~~ '.", ,,- ~'''':';l~ '~::V'''II'.'''''~''l,L04 . ':1' ':~_" . ! .,
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-.;:::'~...~~ ......

~ ;';::'.: .--:": ..
. --- '.'":..--,.:...:.:,.' :.'

~. .: ..

- . --

--
- --

- _.. _ .. -"' •. :".:~._-:-.-==.--:.::,;,:~.-•.,:--:..:;=:- ...•. _.- .

'Ufl"1

'0842
'0643
'08441
'0845
'0846
'0847
'08U
'0849
'0850
'0651
'085.
'0853
'0854
'085:)
,0856
'085'
'08511
'0 859
'0860
'0861
'0862
,086 3
'0864
'0865
'086b
,0867
'08611
'08611
'0870
'0871
,087 2
'0673
'087/1
'0875
,0870
'0871
'0870
'087\1
'0880
.088 1
'0882
'088J
'0884 
.0885
'0886
'0887
'08813
'0889
'0890
'0891
'0892
'0893
'089/1 .
'089:3
'0696
'0891'
,0896
,oe9~.

'090'1

CARU
'-ARu
CARll
CARll
CARIJ
CARD
CARLl
CARD
CARll
CARCI
\;ARLl
CARO
CARll
CARu
CARll
CARO
CARD
'ARO
(;ARLi
CARLi
CARLI
CARD
CARll
CARLi
CARL>
CARD
CARLi
CARL>
CARu
CARU
CARll
CARLI
CARO
CARll
CARLi
CARO
CARll
CARD
CARo
CARD
CARll
CARlJ
CARO
CARo
CARu
CARLl
CARLl

·CARu
CARo
CARl)

·CARO
CARD
CARC/
CARL>
CARl>
CARu
CARD
cARu
CARLi
CARO

00841000
Oi.llllltJOOO
00/343000
00844000
0\1845000
00846000
ij"IH.1000
00848000
00649000
00850000
UOll51000
00652000
00853000
00854000
u0855uoo
OU65fO OO
008:i7000
OUII58000
00 85 9000
OOtll/OOOO
il08tll000
001l<J2000
ij\j863000
0"tltl4000
OOtl<J5000
OubtlbOOO
008<J7 000
Ov8tl8000
Ou8tl9000
00870000
008711>00
00872000
"0873000
00874000
1>0875000
("1876000
110877000
ou81eooo
110679000
O\.l8t10000
UUtll'1OOO
110882000
l.lU883000
0088.000
00865000
0,;)866000
00667000
U;>8t18000
00889000
00890000
00891000
00892000
001193000
00894000 
00895000
0\)896000
008\17000
0089BOOO
001199000
009ilOOOO

'13 • :)TE'" 1 ~ ur,T 11.' "0
'DO' CTE~(LJ.Al(~J,elCI.],C1CI.J.

'IF" AHI.P~

'THt:i~' 0
'EI.~E' :If' tlC_JaNll.l.

THE" NIL.L
'ELS~' C~[L.J/A1Cl.l,

01LLJ'E1CLJ,flLL1J>;
WRITE(uUT,c3(Tlb'X~'F'7,2,IJ'/~'

TI:: XC e1 ), HIS Tt tll,i TCoo j 5) "'16 J / tl I.l h Ii IS Tr "55 11'
TEX(8;?],
(HlST[H1ST("55]t2J·~ISTL~lsrt·5~)+3J+
HlST[HlST(·55Jt41)/HIST[HI~T[-~5Jl,

TOC8J],
(HIST(HlsrCOOS5]t21tMlSTLHISTC·j~]+3~+
HlSTC~lSr[·55}t4]+~IST(HISTC·s~1+5Jt

HIST(HI5Tl-55]t6]·~ISTCHIST(·5~J·7J)1
HlSTCHISTrOO55 1J );

H~IT~(UUT,<7(T16,(,,'6(f7.2·x3)'I4'/)'I'
11(T16'~"'6(f7.2,X3),I4,/),/'

2(Tl6,X l ,b Cf7.2,X J )'i 4./),I>.
"O~ L&·6~ 'STEP' 1 UNTIL' 6~'

10 'STf.r' 1 'UNrl~' 6J'
41 'STEr' 1 'uwTIL' llJ

'Du' 'Tt:~tl.]'A1C~1.el[~J,clt~1,
IF Al(L-]aJ

'Tllt:N' \I
'[L-SE' 'IF' Al[_'aNILI.

'THE,,' N!~L.
'ELSC:' C![~]/A1Cl.l,

01LLl'~1[LJ,rlL~ll)J

'END'.

yE'INEAR~Ay(n'O'l,n'O,l'O'O'l'O'O'l'O'O)J
IF TEST(OUTpUT'~I'~I'~E)

-'THEN' '~£GI~' "O~, K,a26 '&rEp' 1 '~NTI~' JO,
. 32 'STEP' 1 '~NT1~' 5",

,)5'51,
, 64 'STEP' 1 '_NTI~' 10

lOU' ~EijIN' ~&a~-lSJ
~IST~~TO(K'Al'~1,~lC~J'C1~~J);

- 01t~1&aHI~TDArA[1·(KOOl>+4JJ
Elt~J&·HISTDArAtf·(KOO1>.5J;.
'1t~1&·HIsTtH1STt·Kl]J

'END'J
WRITE(wUT,c5(T16'~"'6CF7.2,X3)'I4,/),/'

4(T16,XZ,b(F7.2,X3)'I4'/>,/'
10(T16'~Z'b(F1.2'X3)'I4'/)'/'
11(T16,X~,6(F7.2'X3)'I4,/),I,

11(Tlb,X"'b(F7,2,XJ)'I4,/)'/~'
"OH' ~&al1 'STEP' 1 'UNTI~' 1;,

40'42'1l~'61'
lb 'STE~' 2 'UNTI~' 30'
11 'STE~' 2 'UNTI~' 3"
50 'STEP' 1 'U~TI~' 60

, DO' t TEXt ~ J, A1[I. ], B1 t ~ 1, , 1[ .. 1,
'1" A1t~l·Q
'THEN' 0
't~SC' 'Ir' Alt~]·Nl~~

'THE,,' Nl~~

;;.- ,

-- -'.j:



j. -

.. ....~ :~

,'.. ~. ;~ .

-"-,,~ :_c·_ .~. , .,. '.-:i!' -"
.,-.;::;.~"; ....

, ...: ..

.. _. -- -.,---- - ..... . ...-.

.. - - ._.
__ 1.. "-i~~?i::7= ~

- .. - .._-_.. --_. --'-'. - .
_.

;-- .• ~':=". --'::-:.• --.~.•-::-'_. ::•.£.:;--~:~.

--.

-- -~._-"._-- -.. _.._'-._--

CARLI '0 901
CARLi '0902
CARll f090J
CARLi '090 ..
CARLl '0905
CARD .0906
CARU '0907
CARLi '090e
CARLI '09011
CARO '0910
CARLI '0911
CARD '091.
CARu '091J
CARll '09111
CARL> '0915
CARO '091b
CARL> '0917
CARu '091d
CARll f0911l
CARO 'OUIl
CARLl '0921
CARl) '0922
CARu '092J
CARLi '0924
CARll '092~

CARll '0926
<:ARLI '0927
CARL> '092d
CARLI '09211
CARlI '0930
CARll '0931.
CARLi '09341
CARO '0913
CARU .093 ..
CARu '0935
CARO '0930
CARD '0937
<:ARl.l ,O9311
CARO '0939
CARL. '094.1
~ARU '0941
CARll ,0940/
CARLI '094J
CARo '09/111
CARLi '091l~
CARLI '094(1
CARLI '0947
CARLI ,094a

. CARLI '09411
CARD '0950
CARLI '0951
tARO .0952
CARo '095J
tARO '0954
CARO '0955
CARLI '0956
CARD '095'
CARU '095d
(,;ARti '0 9511
,.. "DI\ .. Ao.,,.,

------ ------------------------ --- .~~~~~~~.._~

'£1.5_ 1 C~[LJ/A1(~),

U1 ( ~ J # E 1 CL j ,of 1 , L) J 11

'ENO"

HISTCLUlfJ
"QR' K.·16 'ST~P' 1 'UNTI~' ~5 'uo'
'eEGIN' H1STnAT,[7·K-J)I.l0··10iHISTOATA[7*K-2)1.-10··10J'ENa'J

u£rINEAR~Ay(n#l#O'O,l#O"'l'O#~.l#o.O#OlJ
't" T£ST(OUTPVT·~tl~l'RE)
'YH£N~ 'q&;GPI' 'FJR' I\i-i!o 'STt"" 1 '\oNTI,,1 JIj#

55,57.64,76
'Ou' 'U~GIN' LI 8 K-15;

~lSTMSTOCK#A1L~J'd1[~J#C1L~1);
01[L)laHlSTUAIAt7·CK-l,+4JJ
EltL)I~HtsTDArA[7'(K-l)+5JJ

.1CLJI-HtsTtH~STt-KJl;

't:NLi' J
HRITl(~UT#c5(T16,X2#6(.7.2IX3'#I4,/)11#

4(T16,X~#b(F7.?#X3)#I41/)#I>#

"O~' ~'-11 'STE~' 1 'UNrl~' 1~,
40# 1l2# II~#l) 1

'DO' [Tt:~t~)#Al(")#Bl[Ll#Cl(~),

'Ir' A1 [I.J-IO
'Ttit:N' 0
'~~sE' 'I.' A1t~J·NILL

'THE,,' Nl~1.
'(LS~' CltL)/A1[~)'

ul t~)#t:l tLJ#f1 ~L) l IJ

\1,)901000
UOYU2000
OllY03000
009011000
009(,SOOO
00906000
u,)907000
00908000
00909000
OU910000
00911000
00912000
00913000
009111000
00915000
00916000
01>917000
009 18000
00919000
0092(1000
OQ921000
0090:2000
u0923000
009211000
009:.:5000
00926000
\1,)927000
00928000
OU929000
00930000
00931000

V£'INtAR~A'(1#1#1#1#1#1#O#0#0#O#O#0#O#1)' UU9J2000
tf lt$T'OUTpyT#~I#~l#R~) 009J3000
'T~£N' 'qLGI~' AXISCOMPL~TE(IM#5#5#25#5#1~#O#J,O#l.~#:TRU~'#'fA~SE'#O,20009311000

#'('Il J U H')')I UU935000
'ro~' I(I~O 'STEP' it 'IJrlTIL' 20 009;J6000
'00' TEXT(lM#~+K'5#5+K+O.4#5.0#'('1')' JI IlU9J7000
A~ISCOMP~ETE(IM#4#5#4#25#20#I#g#2u#'fA~S~'#'TRvE'#0.20I 00938000
'('~#V')')} 00939000
'roR' ~I~O 'STEP' 1 'UNTI~' 20 OU94(1000
'Ou' T~XT(lM#4+C.~#5+K-0.214+0'Z.5+K+O.2#J#"'-')')J u0941000
AXlSCC~p~ETE(tM,27#5#Z7#2~#8#1#0#~#'fA~S~"'TRwE'#0.20# U0942000
'('~ "l')')J .•- 1l091l3000
'ro~' ~.ao 'STEP' 1 'UNTI~' 20 Ou944000
'no' T£:XTCI"4#27'S+K-O,i!#27'5+K+0.2#0#"'-'1')J OU945000
OPE~MAP1(IM#0.0.1#0#O#lO#5,5.2j#5#~#2SIJ 00946000
pn~'~ON(I~#Kll#10.K/10IAlrI6+K'2l#~)J 00947000
'rOR' K._1 'STEp' 1 'UNTI~' 10 OU948000

. 'no' TEXT(IM#K/l0#Al'16+K'~l#(~.0.1l)/1UIA1~16+~-~)IO#:('X'1')00949000
J ~Q950000

po~'~a~(IM#K#0#10#~/l0#Al[~0+KJ#2)J 00951000
QU£~EO'~ARKS(tM#K#O#10,K/l~IAltSO+Kl#3#0.4JJ 00952000
CLOSE r4AP<IMP ou953000
OPE~MAP1(tM'0#O.1'0#0#4#~#_#25#5#~#25); U0954000
POLYijC~(I~#K#O#10#~/l0#AlrI7+K.2)#2'J UU955000
"OR' ".~O 'STEP' 1 'UNTIl.' 10 u0956000
'no' TE~T(lM#~/l0#A1'17+K.~)#C~+O.4)/1U#Al~17."*')#OI:('+')')u0957000

J u09seooo
C~OSE MAP~lM'J Q09~9000

,', ..... n. ... , .. 1"1.1\ '"

_. ~ . ~ :......



P~I~TP~OTTER(~APEA)J

''-NO'J

'ENO'}
'ENO'}
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009tl1000
\)v9t>2uOO
vJ'f1.l30nO
Uv~'OIlOOO

UO'fl.l5 U(IO
vv9.:.tuOO

ORlJ '096!
I.ARlJ .096~

I.Afll. "()-Itl ..

I.i\Ru IO~b ..
CI\RIJ 'Ollb ..
I.A~L. "o.,lt> ..

9000 1,.. (' U&C'c » .te ~~... 'It J
(WHIrr, )

( --..t,,1 Iot"SlSt". DNle"'t"_S
(' ,'d,.." ",'S4..~_... 4 J

",0, I,
IS. a, ~,

It•• , ...

";".',1,
IS. O. C.

(,'d.....

l !'de"" •
(L·...... ,

4. ts4.,,,..... "I'
hl~k>j"'''''' ,4)

"0

-e.."s.fo ,"""'.... J J

". D, "
(. .. '.l)

IS; ~". J,
, • I't)

II; 0, S'. ( .. 't "rl

,,..h.r, ( .. gs-J

'I. {4,..,h ,..-...Jc-t , aL" W. ,'J
S, ( 44",,+...1 .......,,""J lr.. , ,
fUllS, l ~~."'''''AAe """""""'.... g."'&A.oI........ '~ANI) z.l ~i4. ,'J

D\oL~~" D141U( S , Dc,u,C/f 1 )
I

( ~14l4lt4~"-'
(ICt1JI'" : i ..... )
( b • ...004.,)
(ev)
C,."J
(No),., )

{"',,,,,/lII", }
(H""(II,,.1I/7 J Hit)
(54)
($ TAJt.r)
(Pf.Itt.IoI,U)
l. ,EIC("U7/tA)
, <:ONP)

0.5'0. (CoO,..,,,,,,.)
'01007' ""(7)'t. I.}
CitE J
00lftLWJ

,to, '0 I "'0,
~, 1.'. ~ .
I. 1/).0'>, "
~."I o.tf, 0.1'0,
0, I, () ,

1,""
" 'I I,
0, I, "
Of I, 0,

If, ~. 'I'.
O. 1,0,

O. '. OJ

O. I J 0 1

0, I. 0,
o,~oJ ,.00,
I , I, I I

I. I, "

'J I I I I

lor. :a. l'J.



Bijlage 5.

Output-voorbeeld

(Rapport, Hoofdstuk 4)
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J: 01,01 •

100.00
100.00

, oIeC'. ",.i..Ud . (
0.00 . (

180.00 I
1
l'

5.00
( 0:-5: 01

FALSE

0.00

0.00

36
o

36

__1...1

•36.00
O.Oll

36.00

BE.GINBI.OK

QPf'oIERKINGEN
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AF~PRAAKSCHEMA VOnR f~N SPkE~~uUk ~ET DE V0LGE"'Uf KEN~~~KEN:

GEPLANI") UNVIING5TY05Tt .... VAN ,,101 "P~t[KlJUI-I:

GEPLAND EIN01YDSTIP VAN HET ~~~tfK~UR:

. AANTAL PATlfNTt;; AAI\ .it.T >!fG11\ lfC:tLYK AFGESPROKFN (F'!~GINtlLOKI:

AANTAL PA1IENTFN TYCENS HET S~~E~KUUR TEliELYK AFGESPRO~EN IHLUKGROOTTll:
AFSPRAI!K INTFflVt>L r,f.;OI)TH: .•.
AFGERO~DE INTERVAL GM0UTTE:
RfGIN~LCK ~O~IlT GECCMPEN5fl~U UOOH 1 PATIENT MINOfW AF TE SPREKEN IN NO-N
VOLGENOE BLOKKEN VAI\AF 8LOr-: 1

(tJ AUITAL GEPLANllt: liflliCiIIE At-5t-'~A~~I,,:

Ct)AANTIlL GEPLIINDE rXltdl .~rS;:>RA~.t:.I':

U)TOTAAL AANTAL GEPLA~OE AFSPRAK~N:

(~AANTAL C,EMAAKTF. lifwCNE AFSP~AKt"':

(5) AANTAL GtMA/It<Tf UHII "FSPl-lo\I\U~:

C') TOTAIIL AANlAL GE",A/I~TE AFSP;';.":U~:

Gf-PLANOE HtZfTTHJ(~St<AALJ: "l/(I)
wF.QKElIJ~E eElETTIN(S~qAO: (W/~l

., .;~.

=::~ . . ..•
i:.::-'~"'':='...•

-
~-- _..

.. :-=.
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5.00 ( 0: 5: 0) 1 8LOKGROOTTE
..,

10.00 ( 0: I (): ,) ) J • RLOKGROOTTE
1"i.00 ( 0:15 : 0) 1 RLOKGkOOTTE
20.00 ( 0:20: 0) 1 RLOKGkOOTTE
2"i.OO ( P:25: 0) 1 FlLOKGf-OOTTE
30.00 ( f):JO: 0) I BLOKGf-OOTTE
]"i.OO ( 0:35: n) 1 HLOKGROOTTE
40.00 I 0:40: (11 1 HLOKGROOTTE -. -

45.00 ( 0: .. 5: 0) 1 HLOKGkOOTTE
50.00 ( 0:50: 0) I ALOKGROOTTE
55.00 ( C:S,;: 0) 1 HLOKGkOOTTE
60.00 ( I : 0: 0) 1 HLOKGHOOTTE
65.00 ( 1: S: 0) 1 FlLOKl>kOOTTE
70.00 ( I : 10 : II) I BLOKGkOOTTE
1'5.00 ( 1 : 15: 0) 1 BLOKGkOOTTE
RO.OO ( 1:20: 0) 1 BLOKGROOTTE
1\5.00 I 1 : 2'j: 0) 1 BLOKGfJOOTTE
90.00 ( I : ) 0 : l) ) 1 ALOKGkOOTTE
Q5.00 ( 1 : JS : 0) I BLOKGROOTTE

100.00 I 1 : '.0 : 01 1 HLOKGROOTTE
105.00 ( 1: 45: 0) 1 HLOKGROOTTE
110.00 ( 1: 51): 0) 1 HLOKGROOTTE
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Bijlage 6.

Resultaten naar aanleiding van

de voorlopige proefopzet.

(Rapport, Hoofdstuk 5)



~& W I Sw I Se J $~/C'J I v I Sv r Sv I su/v
•

'0 II. liS 5.'36> I.~b 0.11 I Ib.5/ IO.H 3.. '11 0.1/

25 II. '1 &1.0'1 0·'3 O.O~
1

1~·ltt ~.'3~ I.~Q O.IJ
I

50 10. '/1 LJ.I!J 0.5'9 o.ol>
I 1~62 9.3S" 1.32 0.0(1

l5 'O.bl 4.5'0 0.'1.2 0.05 I 16.1'3 <J.2Q 1.0 1 0.01

lOo 10.$1 If· '11 o.~s 0.0'1 I J6.03 ':J.3lf O.fJ3 0.06

•

W::' wIT • v. T.L.. ( ""'.:"'.» a~c:.:"""AA.( 9~ ..o~e~)
~""eLo( stA~-I e.c".s' Jv.~ 9~,,"':C(d~ld~ t:>ueA Itr'i QA~taI -'lUotl$ ..

IU-\vDI,e"$ ole S"cvto(Q~ Oo/""'9-1<..:"""'j • cf~ t;;-I~cll1Vtd a.u>~

bl ole. u.lt>."'l~,,~ '/out.

No n. WTT I WTE. I W.T rPl\Oi-o)1P(Q<K) f T:L. I pl".o)l Plv<~~ Ui·l U.L. I AL.

I, I ".Il b.QO 1·917 0.'2 0.91 I II(. =ILl 0.0&1 a.bo I /.6'1, //.(5'/ 0.53

1 17.2S' 7-'/S tJ.'I2 0./2 0,6'0 I 1/.00 0.0tP 0.80 I .t.13 t}. ~'1 0.5'/

3 /3.'3S 8.0~ '.6'1 o.o~ 0·'13 I 1.~'f O.'ot 0.190 I 2.'10 71·9/ 0. ':Ie

ce 11".51 11.0'3 l/ .b4.I 0.()1 0.61 I b.1I o.VIP 0.0'1 I 1.'31 6.oQ o. OJ

5 19.~S 1'433 1'i.o3 D.OS O.SS I 't.~ o.W 0. (961
I

33.b Y.bb a.Oe,
1.3. 'Ii. ''1.'39 16».15 D.05 0.14" I ~.S", o.flo O.'3b I ".il} 3..to 0.00

I
~ 2 /I.':iO D.<99 l!H 0. 13 o.~:z I It.09 0.0'-4 0.68 I /.6~ lo.b3 o.&,t

3 It.'" =1,13 iUS 0.10 0.:,9 I 8.lf o.~o 0.00 I 2.ltY "1.44 0.195

" 1&1.91 '3.60 10.,,8 0.0<1 O.il J h.141 0.1(0 0.(10 I 2.56 6.63 I.O~

S 18.0'3 !Vil 12.'S 0.01> 0.b2
I

't.OS 0.00 o.lJ'I I 3.30 fi.O'f 19.0";, tl.ll Ib.03 Ib.~8 D.D$" 0.'19
1

3.31 D.6Q O,~Z 1/.00 3.92 0.00
I

3 J 11.(16) 'UH 6.'10 QI2 0.91 I IO.D<, D.J.o 0·12 I ".os 3...,b 0 ...6., 14.0"1 8.'.t ~.9l 0.10 D.~" I lJ.l:t 0.3J o. ;.1:. I V1~ ".93 0.5'1

5 ''-,03 1/·1.0 lI·l1f 0.0' o.b} I '.11 D.40 o.flO
I

J.9! 6.aD 0.1", 19.'!&f 0.56 I o.~ J.b2 '-(.62l't.u' 1'1.:''1 o.ot.
I

4.00 0.8'1
I

O.OC

t.Abc..l ~: WAc.~f~d- u~ (eeqt.oop- ~c.C1leUC.k$ £\h ba.i(<<. UQ.'1 bC.qi"'.(ol.. .c", ~Co'q...o-;

(",'ef getID'"JfJ~lCSee.uf $dte""",J

''''~ • ..,., ",Ad... -fee.ltc4-1c"!J D~ cIA qe".........·.e./~ Q.1ec.,'lIL~e .....
~&A D§eG¥ /.



No· " WTT I ~TE I !N.T IPCQ..oll PCGi~'SJI T.L. I P(v"o)I Plv~JS')I L.Gl. , U.L. I A.L.

I I
I /1./'1 b.fYo ?9" 0.12 0.8/ I 1&(.~4f O.OLf 0.60 I 1.81. 1/.91 OS3

t /1.50 6.89 1·'j~ 0.13 0.(1.t I 12.~ o.OLf b.6l9 I 1.0<3 10.63 0.62-

S /I.~tp ?.z~ &.&(0 o. It 0.8/ I Jo.b"1 0.2.0 o.:,t I .t.0$" 9.% (J, 1(6'

I fl.lb
I

II li.12 ~.3.3 9So 0.10 D:H 9.'3S O;'1b • .1.20 9 . .'lS" oJ. 1
f "".1& 9.1'3 lo.2.b 0.1.0 o. "is" I 19.3'" 0.2.& 0.80 I l.LlS 1·':I@ Obb

~ I~. IJ 0.0&
I

b.~ o.lYo I
~.:;o ~.\bIO.oS J/·'1 0."/ I

o,4f'" I 0.2'

No ~ WTT I WTE I W.T. I PC~.O!I P(\{I~IS)I T:L. IPCVeo) I P{"~ls)f J.,.Q. I U.L.. I A.L.

I I
t , 11./ :t 6.00 ;'9fJ' 0.11 0.91 I /'1'1'1 0.01.( abo

I
/.lJb IUY! 0·5"3

.t 10.':1'4 &11 'i.I' 0.13 o.'S I I.HQ) 0.0'1 0.12 I
1.'=12 61" 0.61>

3 11.06' 6.3S' i·~lJ 0.1l ~ I 10.82 0.10 0:;2 I I.61S 1sb 0.9S

'I 1.205:' 1·bb 8SS 0.10 o.~ I loS/( °..3b O.''U I ~.I.2 ":J.'4S /.Ib

S 1'1.'.2 '3.93 lO.b. 0.10 O.":fl I 10.'i'3 0.40 D·il. I ~.'1, ,:/.e.,~ 1./;,
I?S6I 11.39 13.00 o,~ a.fl. I 10.32 0.'10 0·:12 I .2.9~ "133 1.2b

I

% .2 b.a, f
12.6, 0.0'1 o.btf/ I

1.119 10.''4 0.6211.50 "1-9":1 0.13 o,t'll
I

6.31
I

IO~b o:~" 1.91, 0.293 H.I] 1·~o 0.11 O.S'I
I

0.20
I 0.19

4 12.2.... 1..2t &~lY 0.10 0,&' I 9.sS 0.32 0.,' I
2.0Z ?lYl 1.1 ~

5 1'1.'10 '3.''3 ~.98 0,09 o.~" 9.'11 o.~b 0.16 I
.Uf3 1·(j4 1.11

" 16.9E. ll.b~ 0.63
I

0·31. o:~b 1.6zIt.t3 0,0(/
I ~.'2 I 2132 /.30

I I3 .3 / \. <PeS' 1.~~ /Y.40 0.12 0.81 I 10.&'4 0,2,0 0:'12 2.0S '3.9 " o.~&

'I l;t'lb ~.~. 8.'0 Q" 0.80 I 9 ..M 0.32 0.;1. I 2..'8 Q.1.f O.H
5 13JJS (J.18 9.S} o.OS 6,lb I 8.14:, 0.'10 o..~{, I .t3g 1:U O.1b

" 11:>.33 10."'~ lI.bi o~ o.b'f I 61.0,2 °HB 0.=11. I ~.(JS' :p4'1 0·50
I I

ta.bc.l. l.(; ",~d.1tid· bl {~~'1ooe-'~4~U'e441 air -/U#foi&'t:~ b~ginb(o""- ~"t blol&,\.OOf(c

( gc c.o"",pc...s~d $clcc.....Cll.)

~ce'" "i.~cls-lc'p I ~ Wtif4A.Cll.( t.D...~sQ,·,,·~ UCl40t he" bct,,·.. olo-lc "'-e~1

pte:v..fs'iJ&uo..a... #""-..s a,cUue.c-e3e. Ste:f 3J>"«Jc~



•

•I

;;; .
/,

/

"/

""""."
" ' ('3eco_"."'$.~cl),

"",,,

I

I/4H'el-""'S I
...) I,--------

",, .
•

.~
(cT.L.) x

~Vtt. ~"'i~« pe4..tJt1diud l w) .'" -(o"a/~
t'~t.oo" \'CA. SP"-"-~ (\I) Q./S "'••,u::.:lc:c..
UQ" de ~"""...wr..,,,,oo-H~ (No) • b~ u."",
(O.,s+-."li~ "O'\."W:L~ .•lo~'\OOf~ ( ..... , J.
CZLL ia..e,t &..'" 'I) .

~ ....
....

.... .... ....
....

" .... ....
"...

V JC

, ".... ,
~ ................... ,,;"

iii .C "' "-- .. .-.. ----~..:'.... - ...~ - - ~ - Jf _ --_.. JC___ ___ _ v--,

Ii

IS

.to

s ,



10

15

10

s

o

-5

\Ai (. \aTT"T) .... ,,{,c .-r.L.J Q.(~ i""",ci~e UQNI No

b~c.o.",,~i~·h 11 l JIl_- d Ck 4fs C1u....¥c..";

i ± '*'.

.~ >vi

·~. ._v-_s_v_~_1 _

5 6



b- ~AdO'lJ ":I.NT "'-'TT W.T, r T. L. I t--:ii . 1 /J. L. J A.t. 'n»TI'A1l It

I I I
O.tJS "·25 :lO.~b I~~~ I 5:13

I
3.tJ5" I n.5S O.lll '1/.6'( 1./9

0.90 '1.50 lb. :,'1 1%.3D
I 9·14> I S.o:; I :Z:J.l 4- 0.00 .3'J..U 1.13

O.9S 'I.=is 13.11 'Ho IJ.lS I J.34 I .2/•.lS 0.00 31·bli 1.01-
I

1.00 S'.oo JJ.l1 =].99 I'{.'ill t /.'1#
,

/I·t)} OS.1 3S'.lb /.00

tOS" S.iS" ~·!i1 b (,~ I IHO 1.!it9 I
1·~~ 0.$0 13$.2 0.9S. I I

I
1.'0 SSO ':f.~1. ~b'1 I .1'1•.%3 t /.19 8.oZ 0.3S aJ!f'f 0.92

I.IS' S·1S b. bo 1(•.,,3 ~.lil I 0 ..33
I 'Ise I·U 30.2.0 O.(1b

I •

d..oo~ l.,.e.~ c::l4M +-:U

b~ Juj/ e-.d..e

J.e.~......,c{e.tclc

"bb~l .. : W4cl..+lSJ·ct- .Jot lc!!}tooJ! - qc.,eVC:4:9 ats ecAc.·c va.- de ";,,tuwa/-,roolk

l b - ic'c"*o,\ )

b. o.<Js • CII...,~ h.-t A-ISfV'o,cr..Ic ~ "'"'-VAl (71Y7)

o.SS ~ S· C/.25' "'tU1.

de. b~'qH(""9S''''-oc( (~) i, b~~O(

b~~_ole..L4CL ):tc:a."'(~""" (707 ~/1f7) bJ:j de

b- i<-c4o\. -iLl ~(A"CA&404 ~... ". .. ~ lot

~+(e.Mf.e+. ...... eta 1A.\+a......gsih..,He (b- d.

AFRONOIN(,SIJCjze WTT I "",T·I -;'L. r - I £,(.L. 1 A.I...l.fR.

I t I
~_ ....

A~ '-0 "'1(:(,Jot, II.M> 6l.~3

I ".3b /.(HJ I 141.11- 0.01

'pw'ev':o","s _':ftI4~e' e.3O I /3.6"lJ·i9 I
IU)3 I.Ot?

I
o.'~

't\~s1 m':",~te • II.6Q "·32 I /3.'12 I /.lJl, ''1.23 0.01

• p"~.-iD&4S S ~,,,,,.&les· '2.3'1 8.:lJ I /I.W I
/.~ I It.IiS 0.,38

• t'tf!QAl!sl S' ~","es' /1.1.{1 8.30 I 1353 I /.t9!J I 11f.$"2 0.°1
''''~f!,f 10 ...."'"",ks • 11.'16 Q.J.1 I /3./J I /.61 I /3.1f8 (uS

·t\CAI\.L." J~ ""Uu44es' 1/.311 7-#)3 I /240 1
/.01 I lJ.b' O.S"

&
, I

• "'C4llf!s-l ,..':",,,,4.' I ol.w.z.: I,cf A/,p\'AAt.- "'~lXJLl ...-o'Ld I

"'~9~"'cC ~ c:(.a ck~H"9 t,'..,e...df! -'"'~'; ek, -' ...
'p~c\rio~ .....:..."'If! •• d.,.,.z.: "ef ./~~~-~,t&.cf1A( 1VDt.d1

~INP ",d ""'A-' d.t& "00",-/'''''''41 ""'.:......f .; ./c, .. - ...
0,"", 4e ~Ute-:t'& ~~~ ~ tJt.1\.D",d.i..~ be./~ k>f

iM.h·~ Ie ~ I..o~ • (.f ~ -11fl.~0- ~ -
lJ~tJle..La .. UI"'lS,..lf~ I.1Q,.H s: S! IMoM,lo,,~,~ ~~~

z.Vt tM:+9~5(.·~te)



w (=WTT) e.... v (e 7:.4.J aft 1.-..4(e
.,~ /II- ..... "" • "",_I-
b ..~i"''o'o rc = \P(o'c"rooH~

f

,s

10

5

v x

~.-
ii .------

1

~.r;j

~1·
. ~._-------~

---_.
ar________

.~
II:

5

--.,.. No :::"



He l ",Lra J \JTT r W.T. I 7.L. I L~. I U.L. I A.L.

I
I I

:1.5 /1.01 ':1.'11 7oS1 I 3.'/ IS.Of) f).Oj

5.0 11.1 T l·'lS> I 1'i·:'11 /4b I IUN 0.$3

12. '10 8. CjfJ r Ib.I8
I

1.36' I1.5 IS: 13 1.10

!J.06 I
21S~

I I10.0 1/.93
I I 0.'"

1
2.(VIS' o.2~

-lAbeL 1$-

ell WTT I w:r. I T:L. r L-:i1. I Ll.L. , A.Lo.

I I I
0.00 9.119 !i!31 .1 II.b3

I
1.~3

I 1·" aJJ

0.1S 9.60 6.n I ~.l'.20 I I.bi'
J

<9.36 0.61

QSo 11.40 9,05 I 1~.52 I .1."32 . :I/.S, O.b2

I Itqs 13.2S" I~cil 1].56
I

":0.1 I~ob ;0.56

1.00 15:22 II.fJ'3 I -20.'12 2.S'..t I 1(J.43 0.84

I
I I

I.U Ih.s6 'IHi .:B,fh I '-.~2
I

.u .2t9 ·1.03
/

1 • I

iAbel 1'1

~: CVco.oo i.~ 'w-~ ge.1.J41 J ~L" ~ coksuJ.ldc.uJ& ~

cL fee. _~~c:~ ... 1 r'oeG4.'c.s so lie... .~"
"fi cv c O-S"O "ufi ~~ .... o...J~,~ ",ote c.oc:t411. c(e.... Q.cu,

'fe."" 0fl>~l'Ck~ Vq,k ~ ~4~C<u.. ..ut.... de ""'·"4AA..,s-
$1·h"Q..ll~ ~ .lo-.lS ""...... &:'" ~ Q,,,,c:(~ ~be.llc.~ c.."",,,,, cvu,,

-I'LLHU'\ ~ c:(e. ;\.eo.:"" "'~\IQ."" L5 c:tQ.+ ~ ~..., ~cl~

""e.~"'od.. C)oO'L "'d· 'k.e.U."" va- et~ c.o", ..uJ..f~ is

g~","c.:ki

~ d~ "",u..o:c:tiCJC .....e\koele ~Ut -I~ """<j&" ~l-c4t oto

~ loud..~~u"" (, ...."". i( + Of ... Sc ~ IJC-f. ""enp~ ; cti. f

"-~f ~~ ~ CltA.. 9~(~td~ CAo1. s/Ke.idc:.., f.lll2.'1 tU f1dc.

<C~'3"'" 4.iWS ~~....... ~ """.~~Ld, wAtUd~; vOOto,(

),'3 c.e...t 9'Oko\e ~4(e - u:>e.t#(c':e",-i """'c(e.e.. cU cx..e.-
~~(le.M ~"j ,tool
OS ete. l'\4cl4~e 1uL..l.:"", ....elk.oJl! ~d.c.&4. ..... ec.·",~s

~U4;t WCUk"~~'eMwe"'1e>C'·d. (d.oo-. ~ UUe{~i"tJ
J'\.iei bj 0 "",i.~ t'\o\A~ 'cCj l ",,':11\. k. (Q.\~ ~,:""i'\~) C.V1

wc.let~ ck tvc.'d",~,U'l J.w.(k4,.. ct., - 4:Cc.k~<J"U"'S <jtLl~'"

CJU~ ~ dc.t~ '!t.s~de



10

IS'

.0

" ,

•

9&~'otd..td~ /NA.J,.+'ItJ A {iAJ. "VTTJ .... I.oe.~, eo '1"

(\!;: _T.L •J .als 1"'fIWjIic &Icr-. tU "" '-"~I~I'boIhc..,. ,c:U b~~C.#\"'S~""AA.CIt .

.w

5
Xv

(....... ) (~.a) ,~u) ( ...- (".'.lI~J l".I.I~J (hU')

us ...0 uS' 1.00 o.'S 0.90 o.8S

J,- iCl.Oo'kta +-



~ ~ ...~I~. is

be'9":"'A.{o~ ~ " fX'l-f.

COMP7140 W'TT I W."T. I . ToL. I U. I U.L. I A.t..
0

:'.'19 I . 1'{.03
I

/.80
I 10.SI0.' oM I)loUA.lIr II./Y

I I
O.'i~

12.1.11
I

8.~b0.3 Jo·$i :r.OS
I I 1·12 I

0.=10

0.5 11.00 ~.18 I 10.8,/
I

I.BS I ?56 0.95
t0·1 1:1.'J!i 8.3b t 9.96- 2.01 I 6.8:; 1·09

O.C3 1301 9.So 8.'i3
I

2.31{ I {..!leI 1.2.1

I
I I

M~t
t I I

13~S' g.~ • l.~ I
1..'10

I
":1.81 0.':10

~: - ~Co\. C:lIc.e.s hA-u~ ucw- de ....u(DeJ "4A.t

e.c. w.c: ...,«..,~ VC'oWf ~ Ie (.D....~~~

(OUC44~~ ~.g~s. (.~ u.H~~"3-~~-h..cta-f-'e.J

- GO,,"P7':JD. D./ * In-tu.e. c{ fA.> 2.: J,e" bc~ c:... " {ole. t.A>o't.d. f 9 e -

co...... "...cee..\d c:C.c>o'L ~A.f 0.111 O(,(t4.,tIC. "'ell "'eo'" be.g(j,of

No - n. =- z blo~ ~ ptA,'f ,'4t... "",""«.&.4. o.f Ie $pve e..e"".

Ol.A.Ll~ I I "SC \IoITT I W.,... I T.L. I - 1 U.L. I A.t../'lie L.CP•

• I I
I. 60 10.00 "1.00 I1.S6' 6.02 I 9." o.SS

1
t:Y.S3 1·'(1

2. ,20 5.00 2.$0 9.3S' 6.$$ t 11·"12 1 I.ril( IO,J2 I. If-
3. ,flo 6.00 3.15 I.t .11- 61.96 I 11..62 I . 1.'11 I 17.00 0.'3 0

~- -- - - -- - - - -- - -- , - - ., - - -1- - - - - --
I. CJO '0.00 4.00 {J. 3&1 5.93 I /3.21 I 0.60 I /.l.U 1.61

.2. 90 S.Da 2..5'0 7.38 So"" I 12.61 I 1.10 I 'j'7l( /.30

3. '&0 6.b1 3.61~ 13.13 9.~~ I fb.O'!
I 1.66 I l~gS o·IT

hc-J c.()lstg-.oe-c(c S"JM.u....k"""",,- wendl 3~1N\~'('1

c(oo~ ee- ~«ctdd ~~C4C U>M.st.c.l,f~ (!,9u.

l'KeJ.Uo~ ~C4AJ.c-) ~. o. \I. he" -Ic.oe.c.c<c Sp.lU-kLcAJ,A

( b~". "'CA.II\Ol~"", - pelLk~lc... ); '" he-of drAd c 'JlA-ccJ.1.4A.CJI
~dCk ca p-J,~"- a./~sp"plceM D&lsDf ~ ~CM

OK~$o&,&AD( .1GU ~~ » 0)'~ ~ d.A. \JIt.1. 1..0'4.~'
~e- hc.A QAih~ t~~ ~ Ic.o-t.k lolov.J~ ,'s AeA
~C(d~cU ~ c:iA $~, v~ -u c.o"",,~_

~ 9UM""9tk spucAc....-.c-t op~le.wl.v ~«

... d~ "be.l e.g- 9~'e.v<MS UCA-ktJd Uoat ~~

~ i. aoc,cdA &.Jec "'-c:M~ ,.. fc""U- .R~ e e.c... -Cco'l..-k.
c.ol'Y.J~ •



. H;a'~:ah _. r-...-,_ d

6e HANO!! (.-VOLGoOROS wrr, I WTT2.1 WTT.l I ~TTT I "",.7.,.1 7:L: I r:G: ·1 f,(.L. IA.L.

I I I

La} .tUb 6.'1 s.aa :'.'38 I /"qlf
I

±. A~S9RAA l< 1/.11 I l.tJb . I 11.&/ 0.53

TEo J..ATE. PAT. S~R~F~N {r 15.81 '1.5"9 9.b3 It7'!5b (J.tSj I 1"1.'1'1 I /.&~ I lit); 0.5]

,..NIl " 0,." STVOL~oRrJti= (!) 'S:t3 .1·31 fo.zb /0·'1 901ft I ·14.~lf I /.C;'! I Jf.th 053

A FSPflAA1(VOL.Go OM'!:'E (.. ) Lf/33 I~/S 2'.o~ 2J.rt9 :
,

I(.~I : ~fJ.o:<- 3'12'1 I 0.Z3

w~I-rt-l~·c/.- eM {~~locr-'~~$ DJS ",,""cf~ ....euc de Pe~..,c(el- vol.10 .,de
( p\.£.o~~\«.(+S - -u.,e.ls )

0p~: 1I0l~ot.d~ (I) I's de beJ,la..tel~/-1It>190'lck. d,·e. 11.Cn~a.a..l t'",

c;ll''' It..a.,po\J tj~CJolgt'l e,;:,oact.-! ; vO{9~. (:tJ L$ 4I1c {ct:ry

(:laM (,) J""AQ.h p-ICet.;c k.M cU~ Wleu.~ S ncM.r. Ie

I!.CI..taA ~~ ~ ·9~sh~C{· cCoo.. n~ .~ koo.a..,*"

dL ott:> c>to.-o4 -.o_u.... Cl4M",c.cLge po.J~'eft1~ Ie. )Dl Q.tIt.~~"" .>
bg {3J -... ('4) Wc:hCl-l N ~.e..ol'ks.-I - , '\JL~p cUr o.fS,.,.4f,.
«>"ro'Lote sh,-e. f QA.&o\9..a...oL4. ne4...

d.e ~H~ WTT wo"fd:f ~...oc..( ~ ~ ct.-L~e c:J"U>elo#et.e

~O'..~~~ (~~", •• ,. ) a.(s VOOl J.ud -Io.acc( 94!'jC.vc.c...

PE I pw WTT I ~.T. I I.e I ca. I (1.1.. I A.L. TOTPATI .It

odlo 0"10 1 I I
1/.11 1·96' I ~·llf /.6'6

I 1/.6'1 O.~3 3 ).1" '.00

loDlo I I
: Is:~b II.b4 OJ.E., vn I Z1.1. 0 0.00 3~.Po ,.13

.to 0/0 21. 23 Ib.Gl I 5."99 I 1(.0, 39.20 QOO 41.96> 1.2l.

ioO/" 0°10 3/.S5' 1{,.~~ 2.3~ I 6.22 I
60.90 $'1.00 1·310.t90

----- -- ____ -.1.. ___ - - - - - --
0°/0 o 0/0 I I I

11"1 1·919 ''1.=14 /.f1' /(.6'1 0.S3 35.,b 1.00

: 10 0/0 Q.09 ,.bb
,

~b.OS'
I I.'lb I 6.36' 1.11 32.0& C>.~I··

2.0 ~~
,· S:03 3.b" I If18I 0.64 I 1.'11 .1·3 , 2.1'1& O::Je?

o ok 30 0/0 3.8~ .3.1% I 5"9.11 I O./jl( , /'11 If.13 23.:/1 o.b~

-- - - - - - - - --- - - -- - - - -- -
o 'Yo 0% I

I I
I/-I"l 1-"3& 1"{·11t I. of:,

I
11.6'1 0'>3 35".11. 1.00

10 '0 '0.66' 1·6'1 I ''1.11-
I

t.rJ1 ,1..0'1 0.3., 3'.01f 1.03

10 %.0 10./0 1.31 I 13/J$ I 1.63 I '3.'15 0.11'1 3'1-11'1 O.'3l9

~o% ~o % 10.%1> 7·t;] 1)·11 I 1.71.. I 9.32 o.~5 3~.,b 0..9'

- -- - ~ - - - I- - - - T - - - - - - ---
'0 10 lotto 10.68 j.SI I 11·1J.

I
1.91 I Ib.OY O.l" al..OLf ,.03

20 4f'o I
J3.3b 10.04 I /1.93 1.'12 I 2.181 0.0S' 39.t4 /.09

30 "0 I~ 1o 2%,11'1 '8.09 I If-sl. I 11·3' I YI.UJ 0.00 lJs.bo I. toll

~: dc~c ~\oel De.V4lli 2J:»wtlcl H.ttO'\Mo\~:,",{~ ~U<.(. PE CIt'S ~slt$-

~i"'1s-~""cle a.ls f)~ ~.... t:t.J~ ec....dI Iocce/k";,,, 1's -
Cf'lcutd ~ 9~l~ ~ UQ.M PE ~"/e>J 'Pw (pw we.t.ki C'P«" L"\ ora PE!)

"l ,'~ WCAA .....~ b~ew(l( ott S log l.~/ s.



! MA (~.:~) ". P,,:t3( "'ITT I \UTV I ","e I W:T. I T. L. I L.G·I lA.L. I A.L.
i

I I I I
I -'5.0 1!f."10 I /'1..38 13.01 '1.31 fJ./"i 6.10 J.OS I b.o~ 0.01

-1%.5 Ifl.tJtJ
1

15:64 11.11, 'f. 'liP 8S1 I 6.68 I 2.;'1 I 7.10 o.6~

I
I'H"i ~.'t' fUO .t.'It{ 1.6"1I - 10.0 %'1.1(3 , CI.TS I 1:'11 I I o. '10

~ - 1.5 31.ob • 13./1 :"'31 $./'1 1.":/7 0. 'J1 2..31 tJ,63 0.90
~ 5.D 3''<;0 I 12.23 b.bs ~.61 1.62 I /o.lJo I ~ .11 I 6.161 0.57, -
I - 2.S '13.'31 I //." s..'f3 b./S" 1. bo I / :I. f)/( I I ...,b I 10. II 0.3<

i 0 SOl. '11 I 1/.11 1t'1- &.80 1·.,fJ I 1'1."'1'+ I I.BI, I 1/.81 O.S3
r

I 2.5 51>.':19 I lODS ?I.cf'l 1-31 tY./lJ I '1·19 I !.t} ".1
I 13.''=J 0.2.'"

S.D 63.D.1 I 10.6$ 2~1 ':].'3 8.50 I 19.63 I
1.8'1 IS .1/3 0.'1

1·5 bB.8-1 I /051 ~.o'1 8. '1'1 (j.e'f .1t.!3 I. "1" I 11.610
I I

o.t>..,

10.0 ?S.3t I
lo.'1~ • 1.6D. 6!fJS ~.Ib 2/1·31 1.80 I

I~Vo 0.1. 0
I I I I

-tQ.be.! "

~: - MA. -IS ~ c(w'Z.: d.~ ~c":\C:e",,,~ 40_~ ~4!.~eiol

15m(.., ~ ce.CJ C'\. c:l4M 6C.f'fJ C-Spv::>~ G\A'""

rD FClLi a. o(~'Z.: "'e~ p~~-ICt.l~e p4.fr.~"~ rla..f ea.~

~ M&of t:t-I J ~4I:l.Ic.ii1 tl.s h'lt' 4.~~_Yo •

SA (_.:",.) 1., ..hI WTT I "lTv I ""1E I '0.1.1': I ToL.. I L.Q. I U.L. I A.L.

I I I I
0 - I 0.'16 - b.'lb 0.'16 I tY.be I I.Jb <:J.:Z!j 0.00

I I
~ S ~uS' I 9.01 I.bt 1·4 !> 1·(,0 I 11.91 I.!;t? I 12S5" 0.11

10 13."* 10.31 3.10 1.1.=1 'j.se I 13.b& I I.b'! I$.H 0.03I I I I
IS 16>.,6 11.11 '(,3/ b.Po 1!J(J 1'1.'f"I I.bb II.el OS1

%.0 .U.'fb
I

1J.lJ9 s:61- '.21 ~/'i I Ib.ob I .l.oJ I 12.ob o.~2

2.5" .llq.i
I

'S8 s:6~ ,,"VI.f I 16.rb I I 10.1611..1. '1 .l.t>:l 134

ao "'&.01
I IHi. 7.'(j $".1' tJJfj I I

~.J~
I r~S8

I i
18.61 I

I
1.0/

~: SA c s. oew.oz... ~ pA:h·.....k- *'o,."e..o, 9-":{)(.~

0)0 -#.j.e;( ~. me,f -Le+t Spu.c: clA.''''~ L14Aof ~ ""...:...,. 0"'"
ne+ 0../'3<s 1"1\..0~ iojClNcJIt'

'SA" 0 , d,,,,,&..: etA:. ~-k .......~ <c.c~ao... pu.GC~s op

hc.l 4l.~&Sp-\O~ i-=jc:(S-l ..·~ QcA~ (plANt&-I ....elc Si~t(O&{{cJ.



----r --- r

.>.
,,

'.

~"fii.l-{W. WT1l.~ .(ug~OO" (lI-IL.)
oL, ~c~~ l)A... "~F 1~lokc:cGccdcl Ie tA.6.II
~ ~, _~ ...ek U~~~~~~fc'"

•

VI(

'0

•

. -~, .

~- 0_______ _ w
-- .-------.

-5-15 -10 o
-_:_.,. MA ("",itt.) I

5 '0



1

10

~.

., .

". "---~--'._'---"--',

..I:L.''.:'~.~e. J,. .... : I-~~_. 'If ' M~'1;. -

rw(~··6:

-~"tliict (Q- ~.17J ~:. It~CooI' (",. T.L.J
t?-l.s i~cM.c.. ~QNI ~c. Sp ..-t(c::e.c: ...C) .

..lM ~+Q.QAc.~d- t!'''Q(AS.

---_. ;

5

. .- - --_.:.:.~!- . - -.__..

2D



,
Me l",i.~J \JTT I W.T. I -r.L. I L-:ti. I U.L. I A.L.

I
I I

.t.5 /1.01 y.,,! '1-SI I 3.'3. IS.OO 0.03

5.0 11.11 "1.,<9 I ''1.'1'1 J.8b I IUJI 0.$3

12.'19 I I I1.5 9.'3Q Jb.lfI J.]~ IS: 13 1.10
i I I

10.0 1/.'33 !jOb
1

2'Sb I 0.'3'
I

20.'1S' 0.2Z

ell WTT I w:r. I T:L. I L-:61. I U.L. I A.t..

I 1 I
0.00 9.1<9 5.'31 .1 I,.b3

I
I.H

I 1·" o.~1

0.15 '3.60 6.'>1 I a.'20 I I.oi' I
<9.36 0.6,

0.50 IJ.40 &.05 I ''-1.52 I .1.<3.2 .'11.5'3 0.b2

0;:'5 13.2S" .10.01 I 1"1-56 -:U1 I
I~ob ,0.56

I I I1.00 I5:U II.(/'j -20.'12 2.S't I (J.t-lj o,fJ4

I
I

•,.U ,b.86 ·13·,>i .~L2'h I '."42 12.28 -1.03
I I
1 I I

~beL 1'1

CV c 0.00 is l,e,.-I 9e.lJQ.I, CJ~L'" cGe. co...sc.c.L1 d........-a ~

d ec.e. pea.~(~ ... 1 r'-e.t:4'c,s ~ lie... .~ {
D~ CV c 0.5"0 -lUff ~e .... a.1lA1.:i -l&~ ",ol~ LOaQA c(e... Q.CUo1

1C!.10\ 0fl>r.,"-~i< \Jet'" ~ WG.4Uc(u.. '-'4.... d~ UA.·'~G.4A~S-

si-l",Q."t'~ ~ .loAfS ""'~ &:"" ci.e Q.... c(CA<" +c:-.be.l.l~..... c......... ~-
fu.Hc.>'\ j Q.e. ",--de"" "t~ \JQ."" L ~ ctQ..+ ~ t..e,'-'\ ~c(~~

"",e.~\I\.ode ~O'\. "'~+ 'k.~. "" \Ja.- ete c..o"" ..u.1."~ LS

9e.lrl'\. "'-&: k i
~ d~ k~c::C.(~ -e\k.oc(.. ~-. .,~~'jU" ~f-«.t ota

~'ouc.t&~~~c", (I .....:..a. ~+ ..... Sc:) ~~O"Lpe.-r ; cf.i+-
,,"0\Ad~ c:t..e.!t ~ ClCA.4 9~L~ld~ eN\ s/"Le.t·cLt·.., ()t:U1 tU f'l~-

-te&o1..~~ 4.'ilA>'j ~eIO ~ ~ ""'J.~#d&(" WC:lIude.c.r j voqt.o.{

10,03 u..., 9'O\<.o\e ~~~ - ~tliC(e""i L.>ec.c(~ cU l'C..<.-

~d(eA.<o ~'] ,tool

OS c(e ~«I4c.u~ h .•.t...l":M'l$ ....(J/kocl~ ~dcfA. c.t. (.l.:lItl"s

~U401 ~..,e~'eMwe.,,'g()C'·d. (d..o~ ~ uu.4.<1.i"tJ

O'\oiei 'oj 0 """'-~ ""Ut.CM.. 'oij \ ......C:"" • k. (Q:\ee.-.. ~ C:'" ",u,) c.\.o1

we,tet-..... cU tvJc.&.w.,u-o "w.<~ ct~ . o\Cc.C4~~s ~<!.l~·",

c:Jute.Qd ~ due. lJt~$~de



10

10

5

....~H~c:l( ~TT) ~'" .:(~~~JP iT: L.J
Cl.<'s t~~(~ ~ at«' ~U::\4l~- ~HL~c:e",t

"¥- ~. LOkU.""Lf-4~~ .. , _

+-

~._ ..!-----
,
1

,-----,--

...r--_ ..

Ve, T.l.
le

_ ...•••. W/":WTT,/ : .

f·

! j

..,



START 0/0 PQ,i.t I WTT I · W.T. "To L. I CQ I U.L. I 19.1...
I I

-'0.0 20.fn I 10.43 ':l.sb I 2.4.b.., I 1.'V3 II'fr 0.53

- 6.0 20.65" I 'o.6~ 1'3.f>.., I /.IJ I
I oS3~·13 I 11.11

0.0 /9.11:> , 11.11 ;.'0 ,'''. "11{ I 1.96 I 11.81 0.~3

%.5 ,o.ss 11.60 lJ.2J I 11.3'" I 2,00 I IJ.SI O.H
I

';.0 13·'1t 11.~b l!J.4S I 10.14 I 2./1

I
J1.Z2 0.'1&

I
1.5 IU3 13.19 .9.09 I l!J./b I :ub /J.''< 0.46

lao 10.'-1, • IQ.3b _ 5.9' b.3b VIS" , /3.1. I O.lf("

I I I
12.5 <9.2.3 .S,O, · /1.12

I
4.&1,

I V" I Il{.=i~ 0.'1'-1

b.'1D • 3.bb II,.D~.S.O q.$19 · 11StY
t

3.0.1 I 0.30'

3.b~
I lb. I] I

z'D.O
t liS"'

I
l./l 3."iCf

I
2./.3 I 0.34

I

-lAbel 15

STAJt.'T. - I 0 ~ (l(~ ~: ck. ",,+s be"Ju-. { '0 ...... ~.... +e.

V'Lo~ ~.... "'~.. SpU&Jc.&4.~

Dl.U.\ R (t'M\.\I\. ' WTTI W.T: I T.L. I L.6/. I U.L. I A.L. ·N
, I

1 I

90 ~.'" '
1.39 5:%..1

I
IJ.61 1 1.10 g.1'! 1.30 ,6>I

\15 · 9!H 6JYo I /2.9(J I /.6s I 1J.(>9 0.61 1.1·· I 3616'0 · 11.11 1/~H lif·Ii.( I I.Ib I 11·01 0.53

2.l~ JO.5T ":J.36 I 119,10 I 1.8'1 t J'l.Q~ O.24{ lf~
: I I I%10 ""'\1\, 11.11 ~.60 1&.81. 2./2 13.6Q 1.0.2 ~I(, t .

""'l.efAU';;-1- eM 1!C1100/!'- '!:,C'vc.tS qJS I,,",d,~ vct.M de $me.cJ.r~{4!+I,k•
( SJ1'4.u It.u.w.- c»-ot~,. )

Dr"": Mot de ~~sk -Icolo...,. ~-Io.A.1 at. spUt&Jc~0_ VC1Kc.!J
(AI) ve.uMd.ol • A/ s ~i-a.U.., &J41.4 at. c£uc.cA ua,.c.,

~e..1 s~~ ....... ""«.1- QptA4.,.,t ~...Ak ce.Js~.



v •

w
•,
I,
I,,
I
I

) -la.,R~I:l~11
.~ I

o.L.s .iWtcice
~., bege:..t-

---~ ;

"ol_ kI~ff':f .. ~ l«~~

\lGM "'.{ . i~ ~~ /-Ice
. \It.c.", UOIM. 4A .",f$

•

10

10

,sr

•

5

-6 o ~

..---.~ ~rART !.

i

to IS



IS

. 10

, 5"--

-~44+~ ~ 1u'1t (00... 0.(5 +~o4OC

,,~ tlGt S~~~-.e~'34~ ~ c.~.

kd (;\Q,M ~Q,l_ 4:11..(~~r-~ JlPa.fi&&4H", (N)

/.
__------- It :--

V rc- - _ /.W
.~'---./ .

- .w

.--~ -

~ N

Ie 21 J6 '15 s~

qo IJS 16'0 US liD

)0 OCAUllr l ""'.:~. )



1

)0

I
l
¥ 'tc 0.':18P T

I
\

\

\

\
\. 'lb'" 0.0'

\
I It .. 0.91

\ P

~~ct -4""n~ ~HSot -e- (e..e.:>&>o,.

09 ee.", we.'s~&W:O£.. be LeoH ~104.4J S """o..-..c(
-l.'i!.v. b-t..,.fofL ,'&ASp>. PE/t>w

t p ?c~4t.ofh·II\.~SC3VQAol "'''0''
'PE/Pw ..£4~"'r l .,.....l '0)

t b : belC.e..H~"",SCj"'G\A.ct VOO\

b- ~c{o"t. (o/Q.be..( S")

JD

10

5

\
)( "L.. 100

--- --
10 IS

---t..~ W ("",£to,.)

30



(b~~~~ "lo~ • \:J(o~V9oH.)

o.{~ ~e\\~ "'~ ~ (=WTT)

c'" v'=T.L.J

• No. III { '62. •••• '-J
I I( N'D {:z.& ••.• 'J , "'= I

IS I .+ lVo (S,",S.I.'> 6 "'. z
_\ (I. t)

0 /tI~ ("',S,b) , "' .. ~

1
10

\
\
\_ (t.2~

\

hr-+�----------.....----------...�----------~,I-w 15 ~ 15



Bijlage 7.

Vergelijking met andere
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Bijlage 7. Vergelijking met andere simulatie-onderzoeken.

Bailey (1952, lit. 4)

Na eerst ingegaan te zijn op enkele statistische aspecten van de onder

zochte wachtrij-situatie (schatting van de parameters van de Pearson

type III consultduur-verdeling, etc ••• ) en de handmatig uitgevoerde

methode van berekening, worden wachttijd- en leegloopresultaten gegeven

voor de volgende situatie:

er wordt uitgegaan van punctueel aanwezige patienten,

de spreekuur-omvang bedraagt- 25 patientetjl,

de gemiddelde consultduur bedraagt 5 min., de variantie van de consul

ten la,

de patienten worden individueel afgesproken en het afspraakinterval is

gelijk aan de gemiddelde consultduur,

de vermelde resultaten zijn gemiddeldes van 50 gesimuleerde spreekuren.

Als voornaamste stuurmogelijkheid in het afspraaksysteem hanteerde hij

het start-tijdstip van de arts met het spreekuur (zie Fig. I, ontleend
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Deze resultaten zijn nagesimuleerd met het model. De model-resultaten z1Jn

opgenomen in fig. 1. en in onderstaande tabel vergeleken met de resultaten

van Bailey.

STAltT ""ACKTl~D LfEt.tDOP UtTLoDP

MaPEL. ~Ill!':f /'fDOIU. 9Al\.EY MODEL

0 b.2'f '!: 0.1,,-
,

C·u) ID.lS! L1J r (,.=fJ 10·( '1 t: I, "
5 't~ ~ o·1~

J
boiS ~1.I0

,, Q. \ !: e>.~ I S::, ±. L.t /1.11 ± 1.1.(4

\0 \I,?»t ~ o.~, I Ct,.o~ 3.'I0! 0.99 , (3.5 ) 13.1.(2. :t 1.6,
\5' ,S:~Z '!: lOO , (&l.~~ 1·813:l b.W, , (lobJ Ib.43 J ~ "1'
~o ~O.'to ± J.O? I UI.O) O.~ t O."Ir

,
(\.oJ 1o.~ ~ I.~Z

~~
,

111.o)
I

(0.'S).15'.26 t './0
I

O.lft ! Ool. , J.S.lIY ± .tot.

Wachttijd en leegloop als functie van het te laat beginnen van de arts.

Opm.: - achter de gemiddelde waarde (van SO runs). staat de "standard

error" vermeld, voor zover bekend.

- uit de grafiek afgelezen waarden zijn tussen haakjes geplaatst;

deze gegevens zijn ook al vermeld in tabel 3, page 13.

Op grond van deze resultaten komt Bailey tot z1Jn aanbevolen afspraak

systeem: individueel afspreken en de arts start wanneer de tweede patient

afgesproken is.

Voor deze situatie geeft hij vervolgens een aantal resultaten, waarvan er

enkele nagebootst zijn. De vergelijkingen van model-resultaten met de

resultaten van Bailey zijn op page 3 opgenomen en zullen zonder verdere

toelichting gegeven worden.

Blanco White and Pike (1963, lit. 7)

De methode van onderzoek, het gehanteerde model en de aankomst- en consult

duurverdelingen komen in het artikel uitvoerig aan de orde. Met betrekking

tot de resultaten maken zij een onderscheid tussen de situatie waarin de

patienten stipt op tijd aanwez1g zijn en de situatie waarin de patienten

gemiddeld genomen op tijd komen, maar het aankomsttijdstip van de patient

volgens een bepaalde verdeling kan afwijken van het afgesproken tijdstip.

Op grond van hun onderzoek-gegevens blijken er twee soorten punctualiteits

verdelingen voor te komen, namelijk:
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I

Pl",.oJ %. ,0/0: ?lo/o
J

~I.lO/o 't 1.9"-

P("'~I) StOfo ±4 % I (>sJ
p(",U) -;l. lifo ~ lo/. I ('l'i)

P(.. ! ~) &31(0 ~3"0 I fib.\o/" !: 3.2%
V("'~&fJ I ,l.ero :i ''¥o I (Cj~)

Pl"'~~)1 ~'Y~ t ,«Vo I C",")
?l",~'-) \OO~_ ! C3&. !>% ~ Q,l"o

Nu,..Lu oj p",Uc."ts i.n wl1dtl1J-room

",s"'lllall1 .hO\\'flll the dislrihution of the number of patients in the wailinll-ro<
assummg strict punctuality. .

.;.
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MOPEL BAIL.e ':t

\ 5'.00 r 5'.0
I
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IS" (9.14 I ± I.IS' I
lo.~ i: L'

Cj.~ ±
I

~o L~o 1 11.4 !: 1.\

I :{S' \o.cn ± I.LiLt ! 11.4 t I::,

MODeL 8AIUL'1

I

\~b.''l~ '.44: J~1·"±' 1·1
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"unpunctuali ty I": spreiding: + 27 min. (komt 't meest voor), en

"unpunctuality 2": spreiding: ! 16 min.

Voor de punctuele situatie worden resultaten gegeven voor de volgende

spreekuur-situatie:

- de spreekuur-duur bedraagt 150 minuten,

- het aantal afgesproken patienten varieert van 10 tot 60,

- hetaantal aan het begin afgesproken patienten varieert van I tot 4,

- de overige patienten wordenindividueel afgesproken, het afspraakinterval

is gelijk aan de gemiddelde consultduur,

- de variatie-coefficient van de consultduren bedraagt 0.71,

- de resultaten zijn langs numerieke weg verkregen.

Voor de E~g££~~l~_~i!~~!i~ hanteren zij als stuurmogelijkheid het aantal aan

het begin tegelijk afgesproken patienten (zie fig. 5, ontleend aan lit. 7).

403228

min

---1--- MoDr:(- P.ESULTA-rr;AI

12 16 20 24

OVERALL MEAN WAITING-TIME,
84f)

4

"-FIG. s-CaJaJaud wults for lJze doctor's "meafi"idle-iinles anatlii""""
POIUrlts' overall_ wailing-Iimesfor cliniu of various sizes and
with various IW7II&erS ofpatients Jlrismt al lJze starl•20 1\10

c::
I \
JE I

16
I

w N 20
::E I
~
I

"W
-.J
0 /2

z
«
w
::E

0

De resultaten van een spreekuur-omvang van 10, 30 en 60 patienten zijn

nagesimuleerd met het model. Er is daarbij uitgegaan van een middeling

over 50 spreekuren. De model-resultaten zijn opgenomen in fig. 5 en 1n de

navolgende tabel vergeleken met de resultaten van Blanco White and Pike.
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"'C/O N·30 N=.60
I • I

N.... \Ai I .", W I v tZ v
I I

I
/'fDIIEI. I MfJD~L HfJD.l I I'ff)"el.. !topel I HOIJEI.

1 9.8$ :t l20 11.5
I

20.yq1 2.18 6.a, t lOf
1

IJ..' -I tbo &.~1 d~ ...S II ".S "./ I 13.0 I".p 1 1.0'1 10.0

2 1".1>'1 ! 1.1(, '1.5 I 701ft> t '.b~ ds '.1." :t '.It} ,"s I 9.65 t llll '-It ~1b t 0·1' loG I tHet t.\,' 1S
3 :U.'t8! I~ 1&0 1 u..,! 1.la J.S IJ.n t I,JS 11./ I 1..'12 tU, U 1.&,:t ",81 1-' I 6.$"1910.0' S:(,I
lj ~.Ol. t 2.li ~.o l ~49 ., 0·'1>1 1.0 ISo"" 't 1.1(8 IS:o I ".01:t I.oJ 3.S cPo,":t 0.'0 "9 I "'.419 :1 0.::;6' If. I. I . I

Wachttijd- en leegloopgegevens als functie van hetbeginblok en de spreek-

uuromvang

Opm.: - achter de gemiddelde waarde (van 50 runs) staat de "standard error"

vermeld; de resultaten van Blanco White and Pike zijn exact.

- de gegevens van Blanco White and Pike zijn afgelezen uit grafieken;

de gegevens voor N=30zijn opgenomen in tabel 4, page 13.

Afhankelijk van de variabiliteit in de consultduur wordt een beginblok van

2-3 patienten voorgesteld voor de punctuele situatie.

Voor de ~~~!:E~~£!~~l~_~!!~~!!~ worden in het artikel resultaten gegeven

voor een spreekuuromvang van 30 en 60 patienten. Deze resultaten Z1Jn

verkregen met behulp van een simulatie-model en hebben betrekking op de

gemiddelde waarde van 30 spreekuren.

Voor de situatie met N=30, dus een gemiddelde consultduur van 5 min.,z1Jn

de resultaten onderstaand opgenomen (zie fig. 8, ontleend aan lit. 7).

20

302826
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e. \ Q (3,~)

/ .. ~.
J 31... A5l. . 0(1 ,5)e" '

PUNCTUAL e,. 'L;. (3.10)
PATIENTS 4 • ~,~I

(3,lu) ·x~ ..
5 -.

6
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

OVERALL MEAN WAITING TIME, min

Fro. 8-RmJIs 061trifM1 b sinwIatiott (.-~ C) ...".,.., I!tI fiG /JtIIUIIls Gtriw
willi'u.~ I',~ 'UIf/Mtc""'!iIJ a'.!",~~. 1M ~.'s U/U-tmw ad 1M

o

18

c
'E
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-
""2
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I

w
..J
a

z
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Op grond van deze resultaten komen zij tot de al eerder genoemde con

clusie (zie pag. 14).

"increasing the number of patients called at a time and calling the

first group of patients befo~e the doctor arrives, are equally

efficient ways of reducing waiting by the doctor".

Enkele resultaten voor het aankomstpatroon lfunpunctl.laliiy 2" zijn met

het model nagebootst en de vergelijking met de resultaten van Blanco

White and Pike is onderstaand opgenomen.

IIID-" STAttT W v
Mooe, HOPEi.

I 0 ".06 ~ 1."1 S lIt.o) tb.&(':!: '.l~ (11(.5)

S- 1'1.'" i:. I..b'S (11.oJ 12.1' ~ 1.&fJl C/O-o)

\0 ,~."M ± l·lI (tf.o) '.'!b ~ Ul l6.o }

IS \1,sC! ± I.'" ( '&.% ) ct.b~ 1; I.IS" ( 3.b)

S 0 1l·~3 ± I.lfl 13.'- II·U t ,.~ 9.3

S" q.lfl ± 1·1Z IS-o CUI 't UC) 5'.l

to lqO'( t 1.'1 ic9:~ b.,~ ± o!!' ~."
,S to.S'e -± 2.03 (U.S' ) 'I!U ~ b&3 (b.S)

Wachttijd- en leegloopgegevens als functie van No=n en het begin van het

spreekuur

Opm.: - de tussen haakjes vermelde waarden zijn afgelezen uit de grafiek

- de resultaten van Blanco White and pike bevatten "standard errors"

tussen 10 en 15%'

- de resultaten voor (No=n)=3zijn gebruikt ~n tabel 2 pag. I:l.
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Resultaten naar aanleiding van

de definitieve proefopzet.

(Rapport, Hoofdstuk 7)

Wachttijd- en leegloopgegevens als functie van :

- de variatie-coefficient van de consultduren (CV)

- de mate van te vroeg (laten) komen van patienten (MA)

- de spreekuuromvang (N)

(gemiddelde consultduur : 5 m1n.; spreiding aankomsten 15 min.)
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