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Abstract

This report describes the results of a graduation project which has been carried out at "Stichting
Synergos" . The aim of the research is to give a redesign proposal for the processes of the "CVR-
dienst" . Based on best practices approximately 10 redesign suggestions are given . The results show
possible reductions in throughput time and complexity.
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Samenvatting

Dit verslag beschrijft het afstudeeronderzoek dat is uitgevoerd voor Stichting Synergos . In deze
samenvatting worden de hoofdlijnen van dit onderzoek weergegeven . Achtereenvolgens komen aan
de orde de onderzoeksopdracht, het onderzoek en de conclusies en aanbevelingen .

Onderzoeksopdracht

De resultaten van een bachelor eindproject uitgevoerd in het voorjaar van 2006 bij Stichting Syn-
ergos geven de aanleiding tot een vervolgonderzoek . Vanuit Stichting Synergos wordt de volgende
initiële opdrachtformulering gegeven :

Business Process Redesign (BPR) van het traject anamnese, onderzoek, beoordeling,
rapporteren van functieonderzoeken, zowel los aangevraagd als via het dienstencentrum
en rekening houdend met meerdere locaties .

Na een oriëntatiefase, waarin is meegelopen met meerdere afdelingen op verschillende locaties,
is een idee gevormd van de problemen waarmee de diagnostische centra worden geconfronteerd .
De volgende probleemformulering wordt gevonden :

Complexe en onoverzichtelijke bedrijfsprocessen en informatiestromen over afdelingen
van de diagnostische centra heen, in combinatie met gebruik van "fysieke" documentatie,
veroorzaken inefficiëntie in de uitvoering van deze processen .

Door de complexiteit van de bedrijfsprocessen en informatiestromen die betrokken zijn bij de
gehele organisatie en de beschikbare tijd voor het onderzoek wordt in overleg gekozen voor een
afbakening van het afstudeeronderzoek. Met de afbakening wordt alleen gekeken naar de bedrijfs-
processen en informatiestromen die betrokken zijn bij de CVR-dienst . Uiteindelijk is voor deze
dienst gekozen omdat alle stappen/activiteiten die mogelijk zijn bij één van de functieonderzoeken
of verschillende diensten, ook in dit proces vertegenwoordigd zijn . Het herontwerp van de CVR-
dienst is het eerste product van het afstudeeronderzoek . Om de verbetervoorstellen ook toepasbaar
te maken voor andere bedrijfsprocessen is gekozen om als tweede product een generiek stappen-
plan te ontwikkelen . Als derde en laatste product is een uitgebreide interne en externe analyse
van Stichting Synergos uitgevoerd . De bevindingen van deze analyses dienen als context waarin
de verbetervoorstellen voor het herontwerp worden gedaan . Met de afbakening en de producten
van het onderzoek wordt de definitieve opdrachtformulering als volgt gedefinieerd :

Ontwerp een verbeterd bedrijfsproces en hierbij horende informatiestromen van oproep
tot rapportage (patiëntenorderstroom) voor de CVR-dienst die voldoet aan de eisen,
wensen en mogelijkheden van de organisatie en ontwikkel hiervoor een her te gebruiken
stappenplan dat toepasbaar is voor andere bedrijfsprocessen .
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Onderzoek

Aan de hand van aanbevelingen uit de literatuur [2] [10] [26] is besloten om het onderzoek onder te
verdelen in drie fases . Deze drie fases zijn de oriëntatie, analyse en ontwerpfase. Hieronder worden
per fase de ondernomen activiteiten en bevindingen beschreven .

oriëntatiefase De oriëntatiefase is gebruikt om mee te lopen met verschillende afdelingen en
onderzoeken . Het doel is kennis te maken met de organisatie en inzicht te krijgen in de problema-
tiek waarmee de diagnostische centra worden geconfronteerd . De bevindingen van het meelopen
zijn beschreven in een handout en de problematiek in de probleemformulering . De gevonden pro-
blematiek is verder gebruikt om tot een afbakening van het onderzoek te komen en de definitieve
opdracht te formuleren .

analysefase In de analysefase is een uitgebreide interne en externe analyse uitgevoerd . Bij de-
ze analyse zijn er interviews afgenomen met medewerkers van verschillende diagnostische centra
en besturingsniveaus . De interviews zijn gebruikt voor een diepere analyse van de problemen, de
mogelijkheden en de organisatie zelf. Ook zijn door middel van deze interviews de ontwikkelingen,
wensen en eisen achterhaald met betrekking tot de bedrijfsprocessen en informatiestromen van
de diagnostische centra . De bevindingen zijn beschreven in een apart hoofdstuk en dient daar-
mee als eerste eindproduct van het afstudeeronderzoek (hoofdstuk 5) . Een ander onderdeel van
de analysefase is de literatuurstudie. Hierin zijn onderwerpen uitgediept die een raakvlak hebben
met of ondersteunend zijn voor het afstudeeronderzoek . Zo zijn Workflow Management [1] en Best
Practices [17] toegelicht en de mogelijkheden hiervan aangegeven voor het onderzoek. Er is voor
gekozen om gebruik te maken van een BPR-raamwerk [12] en het duivelsvierkant [4] met daarin
de aspecten tijd, flexibiliteit, kosten en kwaliteit . Het aspect kwaliteit wordt in de beoordeling
van verbetervoorstellen verder opgesplitst in de aspecten complexiteit, betrouwbaarheid en servi-
ce. Deze aspecten zijn als speerpunten van de organisatie naar voren gekomen tijdens de interne
en externe analyse. Andere opgetelde beoordelingscriteria zijn : het aantal betrokken medewerkers,
aantal fysieke overdrachten, gemiddelde doorlooptijd, gemiddelde overschrijdingstijd, fractie voort-
gangsbewaking en het aantal mogelijke procesgangen . Om in de ontwerpfase het herontwerp van
de CVR-dienst te toetsen zijn er bij een ECG-functieonderzoek en de CVR-dienst data-analyses
uitgevoerd . Informatie uit de informatiesystemen GLIMS en ChipSoft zijn voor dit doeleinde ge-
bruikt .

ontwerpfase In de ontwerpfase is gezocht naar verbetermogelijkheden voor de bedrijfsprocessen
en informatiestromen die betrokken zijn bij de CVR-dienst . Aan de hand van best practices en
de bevindingen uit de interne en externe analyse zijn er verbetervoorstellen opgesteld die allemaal
kwalitatief zijn getoetst . Het verbetervoorstel om gebruik te maken van een WFMS is vervolgens
uitgelicht en onderzocht op de gevolgen voor de bedrijfsprocessen en informatiestromen . Dit is
gebeurd door middel van een praktijksimulatie . De reden om dit verbetervoorstel uitgebreider te
onderzoeken is de grote invloed op de beoordelingscriteria gemiddelde doorlooptijd, aantal be-
trokken medewerkers en aantal fysieke overdrachten . Door de data-analyse van het herontwerp te
vergelijken met die van de huidige CVR-dienst zijn de potentiële verbeteringen aantoonbaar ge-
maakt . De volgende resultaten worden gevonden voor een CVR-order (CVR-oproep zonder ECG) :

. DCE: Een doorlooptijdreductie van 6,56 dagen . Een verbetering van 32% in de fractie van
de tijd dat er voortgangsbewaking is . Een reductie in het minimaal en maximaal aantal
betrokken medewerkers van respectievelijk 1 en 5 . Een reductie in het minimaal en maximaal
aantal fysieke overdrachten van respectievelijk 4 en 10 .

. DCH: Een reductie in het minimaal en maximaal aantal betrokken medewerkers van respec-
tievelijk 2 en 6 . Een reductie in het minimaal en maximaal aantal fysieke overdrachten van
respectievelijk 5 en 9 .
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• Decentraal: Een doorlooptijdreductie van 4,57 dagen . Een verbetering van 22% in de fractie
van de tijd dat er voortgangsbewaking is . Een reductie van het minimaal en maximaal
aantal betrokken medewerkers van respectievelijk 0 en 3 . Een reductie van het minimaal en
maximaal aantal fysieke overdrachten van respectievelijk 2 en 7.

De volgende resultaten worden gevonden voor een CVRE-order (CVR-oproep met ECG) :

• DCE: Een doorlooptijdreductie van 10,60 dagen. Verbetering van 49% in de fractie van de tijd
dat er voortgangsbewaking is . Een reductie in het minimaal en maximaal aantal betrokken
medewerkers van respectievelijk 1 en 13 . Een reductie in het minimaal en maximaal aantal
fysieke overdrachten van respectievelijk 4 en 17 . Een Procesgangreductie van 1 .

• DCH: Een reductie in het minimaal en maximaal aantal betrokken medewerkers van respec-
tievelijk 2 en 12 . Een reductie in het minimaal en maximaal aantal fysieke overdrachten van
respectievelijk 4 en 15 .

• Decentraal: Een doorlooptijdreductie van 9,16 dagen . Een verbetering van 35% in de fractie
van de tijd dat er voortgangsbewaking is . Een reductie van het minimaal en maximaal
aantal betrokken medewerkers van respectievelijk 0 en 10 . Een reductie van het minimaal en
maximaal aantal fysieke overdrachten van respectievelijk 2 en 14 . Een procesgangreductie
van 1 (DCE) .

Doordat alle stappen doorlopen zijn tot het komen van verbetervoorstellen is het mogelijk
het generieke stappenplan vorm te geven . Het generieke stappenplan is daarom in deze fase als
eindproduct gepresenteerd . Het generieke stappenplan bestaat uit "Fases" en "Input" die zijn
gebaseerd op de bevindingen uit de externe en interne analyse en het onderzoek zelf .

Conclusies en aanbevelingen

De volgende conclusies zijn naar aanleiding van het onderzoek gevonden .

• Complexiteit van de bedrijfsvoering is inherent aan de positionering van Stichting Synergos
in de markt .

• Service en betrouwbaarheid worden door de organisatie aangemerkt als belangrijkste eisen
en wensen aan de bedrijfsprocessen en informatiestromen van diagnostische centra .

• De noodzaak van projectbeheersing, managementinformatie en éénduidige managementdoe-
len wordt onderstreept door de organisatie maar niet als zodanig gebruikt .

• Een grote reductie is mogelijk in de doorlooptijd van een order en in het aantal betrokken
medewerkers en fysieke overdrachten .

• Een WFMS heeft een groot aandeel in het realiseren van de genoemde reductie in doorloop-
tijd en complexiteit van de bedrijfsprocessen en informatiestromen (aantal medewerkers en
fysieke overdrachten) .

• De eigenschappen van de procesgang van de CVR-dienst maakt het mogelijk om voort-
gangsbewaking in te stellen . Deze eigenschappen zijn de vaste volgorde van verwerking en
de makkelijk te onderscheiden stadia in de verwerking van een order.

• De complexiteit en afhankelijkheid van betrokken afdelingen in een patiëntenorderstroom
maakt het moeilijk om het herontwerp op statistische data te valideren .

• De processen van de verschillende onderzoeken komen overeen .

• Een grondige interne en externe analyse helpt bij het vinden van bruikbare verbeteringen
die overeen komen met de wensen van de organisatie .

iv



. De best practices helpen in het gestructureerd analyseren van bedrijfsprocessen en informa-
tiestromen .

De aanbeveling wordt gemaakt om de focus van verbetering te leggen op de vermindering in ex-
tremen van de doorlooptijd (het niet halen van de rapportagenorm) bij verwerking van een order .
Verder wordt aanbevolen om gebruik te maken van managementinformatie en managementdoe-
len. Dit om de prestaties van de bedrijfsprocessen en informatiestromen inzichtelijk te maken en
het om tegenstrijdige belangen tegen tegaan . De laatste aanbeveling betreft het starten van een
vervolgonderzoek naar de gevolgen van een WFMS . Door een uitgebreid data-onderzoek en een
kosten-bate analyse kan de waarde van een WFMS zekerder worden ingeschat .
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inbreng van beiden is voor mij zeer waardevol geweest.

Tenslotte mag mijn huisgenoot Dirk-Jan Hoogeland niet ongenoemd blijven . Het nakijken
van het verslag op grammaticale fouten en zijn advies om het verslag in LAT~ te schrijven heeft
bijgedragen aan de leesbaarheid . Ook wil ik mijn ouders bedanken voor de steun die ik de afgelopen
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Hoofdstuk 1

Inleiding

Stichting Synergos is de laatste jaren sterk gegroeid . Zo werd er enkele jaren geleden een nieuw
diagnostisch centrum in Den Bosch geopend en is het productenpakket van de Stichting flink uit-
gebreid. Deze groei heeft ook negatieve gevolgen met zich meegebracht . De complexiteit werd door
de groei vergroot en de bedrijfsprocessen en informatiestromen waren niet aangepast aan de nieuw
ontstane situatie. Met andere woorden er heerste binnen de organisatie een gevoel dat er verbete-
ringen mogelijk waren. Begin februari 2007 is daarom begonnen met een afstudeeronderzoek van
zes maanden in opdracht van Stichting Synergos . Het onderzoek dient daarmee ook ter afronding
van de studie Technische Bedrijfskunde (TBDK) aan de Technische Universiteit Eindhoven .

Tijdens het afstudeeronderzoek zijn verschillende fases doorlopen [10] . In de oriëntatiefase van
het afstudeeronderzoek is in de periode februari tot en met maart meegelopen met verschillende
afdelingen en onderzoeken. Dit is gedaan om kennis te maken met het bedrijf en tegelijkertijd
inzicht te krijgen in de bedrijfsprocessen en informatiestromen die betrokken zijn bij de diagnos-
tische centra Eindhoven en 's-Hertogenbosch. De bevindingen hebben geresulteerd in de volgende
definitieve opdrachtformulering :

Ontwerp een verbeterd bedrijfsproces en hierbij horende informatiestromen van oproep
tot rapportage voor de CVR-dienst die voldoet aan de eisen, wensen en mogelijkheden
van de organisatie en ontwikkel hiervoor een her te gebruiken stappenplan dat toepasbaar
is voor andere bedrijfsprocessen .

In deze opdrachtformulering zijn de producten van het afstudeerproject te herkennen . Dit zijn
een herontwerp van de CVR-dienst, een generiek stappenplan en een uitgebreide interne en ex-
terne analyse . Na de oriëntatiefase is het afstudeeronderzoek overgegaan in de analysefase waarin
de overeengekomen producten van het afstudeeronderzoek verder zijn uitgediept . Zo zijn in de
periode maart tot en met mei interviews afgenomen en is er een literatuurstudie uitgevoerd . De
interne en externe analyse als eindproduct van het afstudeeronderzoek is in deze fase afgerond .
Aansluitend is in de ontwerpfase van het onderzoek in de periode juni tot en met begin augustus
overgegaan tot het ontwerp van de twee andere producten . Zo is het herontwerp van de CVR-dienst
vormgegeven en getoetst (op vooraf gedefinieerde beoordelingscriteria) en is het hele proces om
tot het herontwerp te komen samengevat in het generiek stappenplan. In de laatste fase van het
onderzoek zijn tot slotte de conclusies en aanbevelingen geformuleerd .

Voor de structuur van dit document zijn de verschillende fases aangehouden . Zo wordt de
oriëntatiefase in hoofdstuk 3, de analysefase in hoofdstuk 5 en de ontwerpfase in hoofdstuk 6
behandeld. Het afstudeerverslag wordt afgesloten met de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk
7. Ter ondersteuning van het verslag en de algemene begripvorming wordt een bedrijfsbeschrijving
in hoofdstuk 2 gegeven en zijn uiteenlopende documenten in de bijlagen A tot en met M terug te
vinden.
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Hoofdstuk 2

Bedrijfsbeschrijving

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van Stichting Synergos . De bedrijfsbeschrijving wordt
begonnen met een korte introductie van de stichting, de missie en de historie . Vervolgens komen de
producten van Stichting Synergos aan bod : de Centrale Productie (laboratorium, het dienstencen-
trum en de bloedafnamedienst) en de functieonderzoeken . Het hoofdstuk wordt afgesloten met een
beschrijving van de generieke patiëntenorderstroom . Aspecten die bij deze patiëntenorderstroom
betrokken zijn worden hierin uitgelicht .

2.1 Stichting Synergos

Stichting Synergos is medio 2005 ontstaan uit een samenvoeging van stichting Diagnostisch Cen-
trum Eindhoven (DCE) en vier andere bedrijfsonderdelen [20] . De vier andere bedrijfsonderdelen
zijn :

• Eerstelijns Facilitair Bedrijf (1FB)

• Justus Medisch Centrum (JMC)

• Datamanagement & Onderzoek (D&O)

• Synergos Zorgbedrijven BV

Verder heeft Stichting Synergos een bijzondere relatie met de commanditaire vennootschap
Praktijkondersteuning Zuidoost-Brabant (PoZoB), waarvan Stichting Synergos beherend vennoot
is. Begin 2006 is Diagnostisch Centrum 's-Hertogenbosch (DCH) gestart als zelfstandige eenheid
binnen Stichting Synergos . De focus van het afstudeerproject ligt bij de diagnostische centra in
Eindhoven en 's-Hertogenbosch en de bij deze centra betrokken decentrale locaties . Deze decentrale
locaties verschillen van enkel een prikpost voor bloedafname, tot een uitgebreid eerstelijns centrum
(ELC) waar meerdere soorten functieonderzoeken uitgevoerd kunnen worden. De één is een paar
uur per week geopend en de ander vijf dagen per week. De activiteiten van de diagnostische centra
zullen hieronder beschreven worden. Zie bijlage A voor een compleet overzicht van de activiteiten
van de overige onderdelen binnen Stichting Synergos . De volgende drie activiteiten worden door
de diagnostische centra ontplooid :

1 . De diagnostische centra (Eindhoven en 's-Hertogenbosch) leveren op aanvraag van huisartsen
en verloskundigen diagnostisch onderzoek aan patiënten .

2. Er worden diagnostisch ondersteunende diensten aangeboden . Deze diensten worden aan-
geboden door het dienstencentrum. Op aanvraag van huisartsen worden door de diensten
chronische patiënten begeleid en periodiek opgeroepen voor onderzoek . Deze diagnostische
ondersteunende diensten zorgen ook voor de bloedafname en de logistiek van bloedmonsters
vanuit de Bloedafnamedienst Regio Eindhoven.
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3. Het DCE heeft een afdeling voor het onderhouden van contacten met aanvragers en het
omzetten van vragen uit de markt in adequate dienstverlening .

De diagnostiek wordt aangeboden aan de eerstelijns gezondheidszorg. Onder eerstelijns ge-
zondheidszorg wordt verstaan algemene, nabije en direct toegankelijke zorg die wordt aangeboden
door huisartsen, verloskundigen, tandartsen en fysiotherapeuten [29] . Zorg die wordt aangeboden
door ziekenhuizen en revalidatie centra vallen onder tweedelijns gezondheidszorg en specialistiche
centra voor bijvoorbeeld gehandicapten onder derdelijns gezondheidszorg .

In figuur 2.1 is een model van de formele organisatiestructuur van stichting Synergos weerge-
geven .
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Figuur 2 .1: De organisatiestructuur van stichting Synergos [20]

2 .1 .1 Historie

Door de enorme groei die Philips in de dertiger jaren doormaakte en het tekort schieten van de
gezondheidsvoorzieningen in Eindhoven werd besloten een eigen medische dienst op te richten :
Philips Medische Dienst. De eigen huisartsen van deze Philips Medische Dienst hadden op hun
beurt weer een laboratorium, róntgen en andere medische voorzieningen nodig . Deze voorzieningen
zijn in het leven geroepen voor de eigen huisartsen en werknemers en zijn tot volle wasdom gekomen
in de jaren vijftig en zestig . In deze jaren had Philips zijn eigen ziekenfonds, zijn eigen huisartsen
en een zogenoemd biometrisch diagnostisch centrum . Hier konden ze gestructureerd onderzoeken
uitvoeren aan patiënten van huisartsen . Vanwege de ontmanteling van Philips in Eindhoven in de
jaren tachtig (ASML werd verzelfstandigd en veel fabrieken werden verplaatst naar andere landen)
werd besloten om niet langer deze gezondheidszorg te leveren . De huisartsen zijn vervolgens in 1983
zelfstandig doorgegaan, wel heeft Philips gepoogd de diagnostiek zelf te behouden ten behoeve
van hun bedrijfsonderdeel Medical Systems. Echter in 1985 is ook daar het doek gevallen en
werd de kans gegrepen om wat er nog overgebleven was vanuit Philips voort te zetten in een
nieuwe rechtsvorm . Zo is Stichting Diagnostisch Centrum Eindhoven gestart in 1985 . Eén jaar
lang was de nieuwe stichting nog gevestigd binnen Philips als zelfstandige eenheid . Vervolgens
vestigt de stichting zich vier jaar lang, al groeiende in noodketen, aan de Kanaaldijk Zuid om
uiteindelijk in 1990 te verhuizen naar de huidige locatie aan de Stratumsedijk . Later zijn hier nog
enkele panden op dezelfde locatie bijgekomen . Uiteindelijk is in 2005 ervoor gekozen om Stichting
Diagnostisch Centrum Eindhoven om te zetten in de huidige Stichting Synergos . Dit door de groei
die Stichting Diagnostisch Centrum Eindhoven had doorgemaakt en de plannen om ook in Den
Bosch een diagnostisch centrum te beginnen . De oude naam zou een te sterke associatie oproepen
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met Eindhoven terwijl de organisatie inmiddels tot buiten Eindhoven reikte . In figuur 2 .2 zijn de
belangrijkste gebeurtenissen op een tijdlijn weergegeven .

Start Verhuizing

Start
stichting Synergos

Philips Medische Dienst j naar Stratumsedijk f Start DCH

1930 1940

Figuur 2.2: De Tijdlijn met gebeurtenissen van Stichting Synergos

1985 1990 2005 2006 2007

2 .1 .2 Missie en Strategie

De missie van Stichting Synergos luidt :

"Het is onze missie om in deze veranderlijke samenleving excellente medische diagnos-
tiek en faciliteiten te blijven leveren voor de eerstelijns gezondheidszorg [20] ."

Excellent staat hier niet alleen voor de kwaliteit van de diagnostiek zelf . Ook voor de proces-
kwaliteit, klantvriendelijkheid, korte doorlooptijden en adequate communicatie over de uitslagen
komt de term excellent in aanmerking . Stichting Synergos probeert verder haar bestaansrecht te
verdienen door te voldoen aan twee belangrijke voorwaarden :

1 . Groei om nieuwe kansen te bieden: lagere (kost)prijzen, betere concurrentiepositie, uitbrei-
ding dienstenpakket, de inzet van hoogwaardige ICT-oplossingen.

2. Efficiency door meer te bereiken tegen lagere kosten of in minder tijd . Dit heeft direct effect
op de (kost)prijzen maar ook op de kwaliteit .

De drie pijlers waar Stichting Synergos de organisatie verder op wil bouwen zijn :

. Klantgerichtheid

• Groei

• Kostenbeheersing

Om dit te realiseren zijn voor de nabije toekomst enkele speerpunten geformuleerd door Stich-
ting Synergos. Samengevat komen deze neer op het vergroten van het afzetgebied en verbeteren
van de interne organisatiestructuur .

2.1.3 Producten

De producten die bij DCE en DCH worden aangeboden bestaan onder andere uit functieonderzoe-
ken, bloedafnames en de diensten van het dienstencentrum . Het merendeel van de functieonder-
zoeken, met daarbij de volume's van 1997/2005/2006 en de relatieve stijging, staan weergegeven
in tabel 2.1. Een volledige lijst met alle onderzoeken kan in bijlage B worden geraadpleegd . Deze
functieonderzoeken vallen onder de verantwoordelijkheid van één van de volgende drie afdelingen :

Biometrie : Biometrie staat voor het vaststellen van meetbare eigenschappen van levende wezens .
Onder de afdeling biometrie vallen o.a. de functieonderzoeken: longonderzoeken (longfunctie
(LF)), hartritmemetingen (ECG), onderzoeken aan het gehoor (Audiometrie) en bloeddruk-
metingen (ABP)

RSntgen: Op de afdeling R.ántgen worden de róntgenfoto's gemaakt. Enkele functieonderzoe-
ken die op deze afdeling worden uitgevoerd zijn : mammografie, thorax en DEXA onder-
zoek/fotografie .
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Echoscopie : Op de afdeling Echoscopie wordt medisch onderzoek verricht aan een patiënt . Bij-
voorbeeld van de inwendige organen of van een foetus door middel van geluidsgolven . Echo,
zwangerschaps echo en een echo SEO zijn enkele functieonderzoeken die door deze afdeling
worden uitgevoerd .

Tabel 2.1: Kengetallen van de geleverde eerstelijnsdiagnostiek van de diagnostisce centra [20] [19]

Omschrijving Aantallen 2006 Aantallen 2005 Aantallen 1997 '06/'05

Onderzoeken
Laboratorium

Orders 203.578 177.052 103.949 1,15
Waarvan orders met thuisafname 13.229 11.635 N.B.a 1,14
Analyse\tests 1.210.283 1.024.803 N.B. 1,18
Functieonderzoeken
ECG rust 8.533 8.076 7.364 1,06
ECG inspanning 2.405 2.083 1.407 1,15
24 uurs meting 2.561 2.386 N.B. 1,07
Echo's 9.964 9.316 12.244b 1,07
Echo's zwangeren 10.023 15.364 N.B.
Echo SEO 7.784 N.B . ' N.B. 1,16d
RSntgen 5.911 4.320 8.117e 1,37
Mammograflen 1.332 1.138 N.B. 1,17
Thorax 3.423 3.563 N.B. 0,96
DEXA 6.959 2.518 N.B. 2,76
Audiometrie 1.931 2.475 1.711 0,78
Podometrie 8.928 7.129 N.B. 1,25
Flxndusfotografie 10.142 8.062 660 1,26
Longfunctie 6.822 7.906 2.163 0,86
Onderzoeken

in samenwerking met azM
Prenatale risicobepaling 4.605 3.446 N.B. 1,34
Structurele echo's 602 728 N.B. 0,83
Afname foetaal materiaal 393 483 N.B. 0,81

Bloedafnamedienst
Afnames voor DCE\DCH 174.300 155.998 90.216 1,12
Afnames voor Trombosedienst 142.796 129.628 34.111 1,10
Afnames voor derden 30.195 28.779 N.B. 1,10

'Deze gegevens zijn niet bekend
bDit is het totaal aantal echo's van alle soorten echo's, later in 2005 en 2006 worden deze uitgesplitst
'Deze uitsplitsing werd in 2005 niet gemaakt
dRelatieve stijging van combinatie echo's zwangeren en SEO in 2006 t .o .v. echo's zwangeren in 2005
'Dit is het totaal aantal van alle soorten róntgen, later in 2005 en 2006 worden deze uitgesplitst

Naast deze functieonderzoeken worden voor de diagnostische centra en de bij deze centra
betrokken decentrale locaties laboratorium bepalingen verricht . Hiervoor heeft Stichting Synergos
de beschikking over een laboratorium gevestigd op het DCE die valt onder de verantwoordelijkheid
van de Centrale Productie . Het centraal opererende dienstencentrum valt ook onder deze Centrale
Productie. De volgende diensten worden door de diagnostische centra onderscheiden :
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Diabetes Dienst Eindhoven (DDE) : De DDE ondersteunt huisartsen bij het controleren van
de status van hun patiënten . Dit gebeurt door patiënten driemaandelijks of halfjaarlijks te
onderzoeken . Deze onderzoeken bestaan uit bloed- en urine onderzoek, een fundusfoto en
een anamnese [23] .

Aatma/COPD Dienst(AC) : De AC-dienst ondersteunt de huisarts bij de begeleiding van pa-
tiënten met chronische luchtwegaandoeningen . Jaarlijks of éénmalig wordt de patiënt op-
geroepen om onderzocht te worden . Het gaat hier om longfunctieonderzoek en eventueel
bloedafname [24] .

Cardiovasculaire Risico Dienst (CVR): Bij één of meerdere risicofactoren zoals een verhoogd
cholesterolgehalte of een verhoogde bloeddruk, is regelmatige controle belangrijk om hart-
en vaatziekten te voorkomen. De CVR-dienst verzorgt op verzoek van de huisarts deze peri-
odieke controle . Dit jaarlijkse onderzoek bestaat uit een bloed- en urineonderzoek en indien
noodzakelijk een ECG (hartfilmpje) [22] .

Bloedafnamedienst Regio Eindhoven : Deze dienst regelt de bloedafnames voor de Dombo-
sedienst Regio Eindhoven, het DCE, het Catharina-zieknhuis, het Maxima Medisch Centrum
(MMC) en de stichting PAMM . Medisch inhoudelijke werkzaamheden worden niet verricht
op Stichting Synergos, wel de bloedafname en de logistieke zaken [27] .

2 .1.4 Patiëntenorderstroom
In figuur 2.3 is een vereenvoudigde patiëntenorderstroom weergegeven . Hierin worden de stap-
pen/activiteiten weergegeven welke globaal van toepassing zijn bij de verwerking van een specifiek
onderzoek. De volgende rollen en begrippen worden in dit schema onderscheiden :

Aanvrager: Een huisarts of verloskundige die de patiënt doorverwijst naar een diagnostisch cen-
trum of decentrale locatie .

Patiënt: De persoon die voor een onderzoek of bloedafname naar het DCE, DCH of een decentrale
locatie komt. Deze persoon wordt doorverwezen door een aanvrager of opgeroepen vanuit
het dienstencentrum .

Medewerker: De persoon die beroepsmatig vanuit een diagnostisch centrum of decentrale locatie
het onderzoek afneemt, of betrokken is bij de verwerking van een onderzoek .

Onderzoek: Een onderzoek kan een functieonderzoek of bloedafname zijn zoals beschreven in
hoofdstuk 2 .1 .3 en kan plaats vinden op het DCE, DCH of een decentrale locatie .

Rapportage: Het rapport dat digitaal of per post wordt opgestuurd naar de aanvrager . Dit is
een document waarin de resultaten van een onderzoek staan weergegeven met mogelijk een
advies voor de aanvrager .

De stappen en de volgorde die gebruikt wordt in het generieke schema zijn de meest gang-
bare zoals deze bij een onderzoek kunnen plaats vinden . Een patiëntenorderstroom begint bij
het doorverwijzen van een patiënt door de aanvrager naar een diagnostisch centrum, of door een
oproep vanuit het dienstencentrum. De patiënt maakt vervolgens een afspraak met het centrale
call-centrum van Stichting Synergos en ondergaat het onderzoek op de afgesproken datum, plaats
en tijdstip. Het proces eindigt met het verwerken van de resultaten van het onderzoek in een rap-
portage welk opgestuurd kan worden naar de aanvrager . Vervolgens ligt de verantwoordelijkheid
bij de aanvrager om de resultaten door te spelen naar de patiënt . Het diagnostisch centrum ver-
zorgt het onderzoek en geeft advies, de uiteindelijke interpretatie van de resultaten wordt verricht
door de aanvrager . Als definitie van een patiëntenorderstroom kan nu gegeven worden :
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Het traject van een aanvraag/oproep van een patiënt voor een onderzoek, het ondergaan
van een onderzoek door de patiënt, de verwerking van de uitslag tot de rapportage van
het onderzoek door het DCE of DCH aan de aanvrager .

Aanmelding

• Patiëntorder
aangemeld

El en Onderzoek

Patiënt
onderzocht

• Patiëntorder

Rapportage

Figuur 2.3: De patiëntenorderstroom

verwerkt
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Hoofdstuk 3

Onderzoek

In dit hoofdstuk komt het onderzoek aan de orde . Ondermeer wordt aandacht besteed aan de
onderzoeksopdracht en de onderzoeksopzet . In het gedeelte over de onderzoeksopdracht wordt be-
schreven hoe tot de definitieve opdrachtformulering is gekomen . In het afsluitende gedeelte van dit
hoofdstuk over de onderzoeksopzet wordt de structurering van het onderzoek behandeld . Aanbe-
velingen door Cooper en Schindler [5] voor de structuur en de inhoud van een afstudeeronderzoek
zijn hier in meegenomen .

3 .1 Onderzoeksopdracht
In deze paragraaf wordt de onderzoeksopdracht behandeld . Dit gebeurt door de aanleiding tot de
opdracht, de intiële opdrachtformulering, de probleemformulering en de definitieve onderzoeksop-
dracht achtereenvolgens te behandelen .

3.1.1 Aanleiding tot Opdracht

De resultaten van een bachelor eindproject, uitgevoerd in het voorjaar van 2006 bij Stichting
Synergos, gaven de aanleiding tot een vervolgonderzoek . De wens bestond vanuit Stichting Synergos
om de procesinrichting rondom functieonderzoeken in heroverweging te nemen . Zowel logistiek
als administratief zou hierbij de organisatie onder de loep genomen moeten worden om tot een
verbeteradvies te komen . Belangrijk hierbij was dat er niet werd voortborduurd op de bestaande
situatie maar dat er naar een inrichting werd gekeken die recht deed aan een controleerbare situatie
met als streven goede kwaliteit in een korte doorlooptijd en zoveel mogelijk papierloos . Vanuit
Stichting Synergos werd de volgende initiële opdrachtformulering als startpunt voor het onderzoek
gegeven:

Business Process Redesign (BPR) van het traject anamnese, onderzoek, beoordeling,
rapporteren van functieonderzoeken, zowel los aangevraagd als via het dienstencentrum
en rekening houdend met meerdere locaties .

3.1 .2 Probleemformulering

In de eerste maand van het onderzoek, de oriëntatiefase, is er met meerdere afdelingen meegelopen .
Ook hebben er enkele formele en informele gesprekken en interviews ter oriëntatie plaatsgevonden .
Doel van dit meelopen was om kennis te maken met de organisatie en om een indruk te krijgen van
de problematiek waarmee Stichting Synergos geconfronteerd wordt . De volgende aandachtspunten
en opmerkelijkheden zijn tijdens deze oriëntatiefase naar voren gekomen :
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Fysieke overdracht dossiers : Dossiervorming vindt plaats bij de afhandeling van een patiënten-
order, elke afdeling voegt zo zijn papieren (anamneseformulier/uitslag print e .d.) toe aan het
patiëntendossier in het traject van aanvraag tot archivering .

Slechte voortgangsbewaking: Handmatige lijstjes worden bijgehouden ter controle en om over-
zicht te houden in de voortgang van een patiëntenorder .

Complexe bedrijfsprocessen : Patiënten komen voor verschillende onderzoeken en deze kunnen
plaats vinden op verschillende geografische locaties (DCE/DCH en decentrale locaties) . De
complexiteit wordt ook veroorzaakt door de combinatie onderzoeken voor de patiënt : meer-
dere functieonderzoeken of een combinatie van bloed laten prikken en een functieonderzoek .

Onoverzichtelijke bedrijfsprocessen : Patiëntendossiers worden van afdeling naar afdeling door-
gegeven, wie verantwoordelijk is voor de gehele afwerking van een patiëntenorder is ondui-
delijk .

Beperkt overzicht bedrijfsprocessen: Het overzicht gaat snel verloren door de vele afdelingen
die mogelijk in aanmerking komen bij één patiëntendossier . Dossiers kunnen lang blijven
liggen omdat er geen zicht is op de doorlooptijd .

Dynamische bedrijfsomgeving : Stichting Synergos is een relatief nieuwe organisatie en is aan
het uitbreiden en groeien. De wil om een grote speler op de markt te worden draagt ook bij
aan het dynamische karakter van de organisatie .

Deze indrukken uit de oriëntatiefase zijn verwerkt in een probleemkluwen. Dit diagram is ge-
geven in figuur 3 .1. In deze probleemkluwen zijn de aspecten, die gegeven en niet beïnvloedbaar
zijn tijdens het onderzoek, vetgedrukt weergegeven . Verder zijn de pijlen te interpreteren als zijn-
de oorzaak en gevolg . Als voorbeeld kan gegeven worden dat "Geen gebruik/beperkte digitale
communicatie" een gevolg is van de "Verschillende informatiesystemen" .

- Weinig controle op
bedrijfsprocessen en
informatiestromen •

-Verschillende diensten

- Geen overzicht in - Geen overzicht in
patiéntenorderstromen patientenorders

,A - Inefficténtie in
bedrijfsprocessen en
informatiestromen

- Moeilijk traceerbare
patientendossiers

- Nieuwe organisatie
#

- Verschillendebij de j : ' 4
bedrijfsprocessen 1 • -Wisselende werkwijzen ~ -Dynamische organisatie
betrokken medewerkers

4
~

- Groeiende organisatie - Missie en Strategie

Figuur 3.1: De probleemkluwen met de opmerkelijkheden uit de oriëntatiefase

Door bij de gegeven aspecten te beginnen en de oorzaak- en gevolgpijlen te volgen kunnen de
knelpunten gevonden worden . Gegeven deze knelpunten uit de probleemkluwen en de gevonden
opmerkelijkheden wordt het volgende probleem geformuleerd :

Complexe en onoverzichtelijke bedrijfsprocessen en informatiestromen over afdelingen
van de diagnostische centra heen, in combinatie met gebruik van "fysieke" documentatie,
veroorzaken inefficiëntie in de uitvoering van deze processen .

- Complexe en
onoverzichtelijke
bedrijfsprocessen en

Jn informatiestromen •,w

, .%
- Uiteenlopende routeringen~~~~T ~
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3 .1 .3 Opdrachtformulering

Gezien de complexheid van de bedrijfsprocessen en informatiestromen die betrokken zijn bij de
gehele organisatie en de beschikbare tijd voor het onderzoek is gekozen voor een afbakening . Ook
de eis dat het voorgestelde herontwerp gevalideerde verbeteringen moet bevatten rechtvaardigt
deze afbakening. In overleg met de bedrijfsbegeleiders is ervoor gekozen om alléén te kijken naar
de bedrijfsprocessen en informatiestromen die betrokken zijn bij de CVR-dienst . Uiteindelijk is
voor deze dienst gekozen omdat alle stappen/activiteiten die mogelijk zijn bij één van de functie-
onderzoeken of verschillende diensten, ook in dit proces vertegenwoordigd zijn . Bij deze stappen
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het transport van het DCH naar het DCE, gebruik van
een externe specialist en de mogelijkheid om gebruik te maken van een decentrale locatie . Een
andere reden is dat een ECG gemaakt kan worden als onderdeel van de CVR-dienst protocol .
Deze stap is te vergelijken met een los functieonderzoek en kan als uitgangspunt gebruikt worden
voor de ontwerpfase . Later wordt dit ontwerp gebruikt in het complexere bedrijfsproces van de
CVR-dienst; een modulaire aanpak. Dit herontwerp van de CVR-dienst kan gezien worden als
het eerste product van dit onderzoek . Om uiteindelijk de verbetervoorstellen ook toepasbaar te
maken voor andere bedrijfsprocessen is gekozen om als tweede product een generiek stappenplan
te ontwikkelen. Dit generieke stappenplan beschrijft de stappen die doorlopen moeten worden om
tot het herontwerp van de CVR-dienst te komen . Als derde en laatste product is een uitgebreide
interne en externe analyse van Stichting Synergos uitgevoerd . De bevindingen van deze analyses
dienen als context waarin de verbetervoorstellen voor het herontwerp worden gedaan . Door de
afbakening en de producten van het onderzoek wordt de definitieve opdrachtformulering als volgt
gedefinieerd :

Ontwerp een verbeterd bedrijfsproces en hierbij horende informatiestromen van oproep
tot rapportage (patiëntenorderstroom) voor de CVR-dienst die voldoet aan de eisen,
wensen en mogelijkheden van de organisatie en ontwikkel hiervoor een her te gebruiken
stappenplan dat toepasbaar is voor andere bedrijfsprocessen .

Onderzoeksvraagstellingen

Om het onderzoek te structureren en tot een goed einde te brengen, moet antwoord gegeven
worden op de volgende drie onderzoeksvraagstellingen :

1. Aan welke eisen en wensen moeten de bedrijfsprocessen en informatiestromen vol-
doen?

2. Welke procesverbeteringen zijn mogelijk voor de CVR-dienst?

3. Welke stappen worden doorlopen bij het ontwerpen van een verbeterd bedrijfspro-
ces voor de CVR-dienst?

3.2 Onderzoeksmethode
In deze paragraaf zal de onderzoeksmethode uiteengezet worden . Dit gebeurt aan de hand van
de aanbevelingen die worden beschreven door Verschuren en Doorewaard [10], door Kempen en
Keizer [26] en door van Van Aken et al [2] voor het ontwerpen van een onderzoek . Achtereenvolgens
wordt de onderzoeksopzet en het onderzoeksmodel behandeld .

3.2.1 Onderzoeksopzet

Het afstudeerproject typeert zich als een business problem solving (BPS) project . BPS projecten
worden ondernomen om de prestatie van een bedrijfssysteem, afdeling of een bedrijf te verbeteren
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op één of meerdere criteria [2] . Dit in tegenstelling tot een research project waarin de ontwik-
keling van kennis voorop staat. BPS projecten volgen een zogenaamd probleem oplossing cyclus,
een voorbeeld van zo een cyclus is de regulatieve cyclus beschreven door van Strien [2] waarin
achtereenvolgens vijf stadia/mijlpalen worden doorlopen .

1. De probleemdefinitie volgt uit de probleemkluwen en de initiële opdrachtformulering vanuit
de opdrachtgever, waarbij overeenstemming wordt bereikt over de definitieve formulering .

2. De analyse- en diagnosefase is de analytische stap in het project . Hierin wordt specifieke
kennis van de context en de aard van het probleem achterhaald . Traditionele methoden voor
bedrijfsonderzoek, zowel kwantitatief als kwalitatief kunnen hiervoor gebruikt worden .

3. Tijdens de actieplanfase wordt de oplossing ontworpen voor het gevonden probleem

4. Met interventie wordt bedoeld het daadwerkelijk uitvoeren van de ontworpen oplossing .

5. Als laatste worden de veranderingen ge-evalueert om te achterhalen of de doorgevoerde
oplossing voor het ervaren probleem in het gewenste effect resulteert .

Door de gemaakte afbakening vervallen stappen vier en vijf . De overige stappen zijn terug
te vinden in het voor het onderzoek gehanteerde onderzoeksmodel. Er wordt voor gekozen om
de beschreven mijlpalen onder te verdelen in één van de volgende drie fases : oriëntatiefase, ana-
lysefase en de ontwerpfase . Een BPS project doorloopt vaker een dergelijke cyclus en dient als
structurering van het afstudeerproject . De verschillende fases en hun doel worden samen met het
onderzoeksmodel toegelicht .

3.2.2 Onderzoeksmodel

De in de vorige paragraaf beschreven onderzoeksopzet kan samengevat en grafisch worden weerge-
geven zoals in figuur 3 .2. De stappen/mijlpalen van de regulatieve cyclus worden hier onderverdeeld
in vier onderscheiden fases. Ook geeft dit onderzoeksmodel de structuur weer van dit verslag . De
nummers in de onderscheiden deel trajecten verwijzen naar de hoofdstukken van dit verslag .

Oriëntatiefase (Hfst 2,3 en 4)

Bedrijfsbe-
schrijving
(Hfst 2)

Analysefase (Hfst 5)

Interview
(Bijlage C)

~ Bedrijfsproces

-

,,,,,,~
~ en

Informatie•
stroom

(Hfst 5) BPR

Ontwerpfase (Hfst 6 en 7) Implementatiefase

~ (Handout) Externe ~= en BPR van ECG en CVR-dienst
1 Analyse mogelijkheden ~~~ (Hfst 6)

Beschrijving ', Interne en Eisen, wensen

i
Probleembeschrijving

(Hfst 3)

Initiële opdacht formulering
(Hfst 3)

Validatie
probleembeschrijving

Definitieve opdrachtformulering
(Hfst 3)

Conclusies en Aanbevelingen
(Hfst 7)

Figuur 3 .2: Het onderzoeksmodel van het afstudeerproject

De volgende fases uit het onderzoeksmodel worden hieronder verduidelijkt :

~

NVT
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Onderzoek

Oriëntatiefase : De eerste maanden van het afstudeerproject zijn gebruikt ter oriëntatie van het
bedrijf, het door de stichting ervaren probleem en de omgeving waarin de stichting opereert .
Een onderdeel hiervan is het meelopen met de verschillende afdelingen en het voeren van
oriënterende gesprekken met bij de afdelingen betrokken medewerkers . De bevindingen van
deze oriëntatiefase staan beschreven in een apart document "Bedrijfsprocessen en Informa-
tiestroom beschrijvingen" en is beschikbaar gesteld aan Stichting Synergos . Verder hebben
de bevindingen in deze fase geleid tot een eerste aanzet van de probleem- en opdrachtformu-
lering en is begonnen met de literatuurstudie .

Analysefase : In de analysefase zijn contacten gelegd met personen om te interviewen . Doel van
deze interviews was, om de ontwikkelingen, wensen en eisen van de verschillende betrokken
personen te achterhalen . Dit om tot een diepere analyse te komen van de ervaren problemen
en het achterhalen van mogelijke herontwerp richtingen . Ook is de literatuurstudie afgerond .
Deze is begonnen met een verkenning van de literatuur over brede onderwerpen als Busi-
ness Process Management (BPM) en BPR. Vervolgens zijn bepaalde richtingen binnen deze
gebieden verder uitgediept . De volledige literatuurstudie is te vinden in hoofdstuk 4

Ontwerpfase : In de ontwerpfase wordt in interactie met betrokken medewerkers gewerkt aan het
ontwerp van de drie eindproducten van het afstudeerproject . Deze fase is de laatste fase van
het afstudeerproject en wordt afgesloten met het afstudeerverslag .

Implementatiefase : De implementatiefase valt buiten de scope van het onderzoek . Het onder-
zoek wordt afgesloten met een verslag met hierin de conclusies en aanbevelingen . Of deze
verbetervoorstellen geïmplementeerd worden is aan Stichting Synergos .

12



Hoofdstuk 4

Literatuurstudie

In dit hoofdstuk komt de literatuurstudie aan de orde . Eerst wordt er een introductie gegeven over
aspecten en raakvlakken die vanuit de literatuur van invloed zijn op of verhelderend zijn voor het
afstudeerproject . Vervolgens worden er twee deelgebieden uit de literatuur gelicht en beschreven
in twee aparte paragrafen : Business Process Redesign (BPR) en Workflow Management .

4.1 Introductie
Een bedrijfsproces wordt door Alter [3] omschreven als het geheel van gerelateerde stappen of
activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van personen, informatie en andere hulpmiddelen om
waarde te creëren voor interne of externe klanten . Deze stappen zijn gekoppeld aan tijd en plaats,
hebben een begin en een eind en hebben inputs en outputs . Processen worden verder onderverdeeld
in verschillende klassen . Zo maakt van der Aalst en van Hee [1] onderscheid in de drie volgende
type processen:

Primaire processen : Dit zijn de processen die de producten of services voortbrengen van het
bedrijf. Deze processen genereren over het algemeen inkomsten voor het bedrijf en zijn
klantgericht .

Secundaire processen: Dit zijn de processen die de primaire processen ondersteunen . Onder
deze processen vallen bijvoorbeeld de aanschaf en onderhoud van kapitaalgoederen, perso-
neelsmanagement en de financiële administratie .

Tertiaire processen : Tertiaire processen zijn de management processen die direct de primaire en
secundaire processen coërdineren . Hieronder wordt onder andere verstaan het onderhouden
van contacten met stakeholders .

De focus van het afstudeerproject ligt op de primaire processen van de diagnostisch centra .
Nog specifieker zijn dit de bedrijfsprocessen en informatiestromen die direct betrokken zijn bij
een patiëntenorderstroom van de CVR-dienst zoals beschreven in paragraaf 5 .2 . De initiële op-
drachtformulering geeft aanleiding om BPR uitgebreider te beschrijven . Een uiteenzetting van de
bevindingen uit de literatuur met betrekking tot BPR worden daarom in de volgende paragraaf
behandeld. Hierin komen onder andere het voor het afstudeerproject gebruikte BPR-raamwerk en
best practices (BP) aan de orde .

4.2 Business Process Redesign

De noodzaak om als bedrijf de concurrentie het hoofd te kunnen bieden, wordt continue gezocht
naar methoden om de organisatie te verbeteren . Een methode die zich voornamelijk richt op pri-
maire processen en begin jaren negentig als eerste wordt genoemd door Davenport en Short [6] is
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Business Process Reengineering (BPR) . Deze nieuwe aanpak zou leiden tot radicale verbetering
in de prestaties van de organisatie . In het artikel van O'Neill en Sohal [16] wordt de veranderende
markt als reden gegeven waarom bedrijven in die tijd gedwongen werden om continue bezig te
zijn met het verbeteren van hun bedrijfsvoering . Onder veranderende markt wordt in dit artikel
verstaan de afname van merkloyaliteit, de vrijheid van consumenten en afschaffing van bescher-
mingsmechanismen. De radicale verbetering die BPR voorstaat was dus nodig om staande te
blijven in deze veranderende markt waar de consument hogere eisen stelt aan de kwaliteit, prijs
en service die door een bedrijf geleverd wordt .

In het boek van van der Aalst en van Hee [1] wordt de volgende definitie van BPR gegeven :

BPR is het fundamenteel heroverwegen en het radicaal herstructureren van bedrijfspro-
cessen om tot drastische verbeteringen te komen op het gebied van kosten, kwaliteit en
service .

Anders gezegd behelst deze definitie het analyseren en ontwerpen van bedrijfsprocessen en in-
formatiestromen in en tussen organisaties . Een prominente rol in de voorgestelde verbeteringen
is weggelegd voor Information Technology (IT) . Hiermee wordt getracht om in plaats van subop-
timalisatie van individuele medewerkers of bedrijfsactiviteiten het functioneren te optimaliseren
van afhankelijke activiteiten tussen en over de organisatie heen. De naam BPR is niet de enige
gebruikte term voor deze radicale aanpak om tot verbeteringen in de bedrijfsprocessen te komen .
Echter ongeacht de variatie in terminologie is de essentie volgens Reijers [18] min of meer gelijk .
De methoden streven er naar om voor kritieke doeleinden als tijd, kosten kwaliteit en service
drastische verbeteringen te bewerkstelligen . Deze doelen zijn volgens meerdere auteurs nodig om
een herontwerp of een BPR succesvol te laten verlopen [6] [4] [18] . Ook wordt opgemerkt dat het
bijna onmogelijk is om al deze doelen tegelijkertijd te verbeteren en dat vaak trade-offs gemaakt
moeten worden tussen de doelen . Deze trade-offs worden onder andere in het boek van Brand
en van der Kolk behandeld [4] . De ontwerpcriteria kosten, flexibiliteit, kwaliteit en doorlooptijd
worden in dit boek weergegeven in een duivelsvierkant . Als essentie van het duivelsvirekant wordt
gegeven dat het niet mogelijk is om alle ontwerpcriteria te maximaliseren . Op basis van doelstel-
lingen moet er dus worden bepaald welke criteria voor maximalisatie in aanmerking komen en
welke consequenties deze keuze heeft voor de andere criteria . Het duivelsvierkant is weergegeven
in figuur 4.1. Hierin is een voorbeeld gegeven van een verbetervoorstel met een positieve invloed
op de criteria kosten, flexibiliteit en kwaliteit en een negatieve invloed op het criterium tijd . In het
figuur zijn ook twee best practices gegeven (parallisatie en taak eliminatie) die worden behandeld
in de volgende paragraaf.

I

3

Parallisatle

Taak eliminatie

guur

10

4 .1: Duivelsvierkant [4] en twee Best Practices [17] : taak eliminatie en parallisatie

De gegeven ontwerpcriteria uit het duivelsvierkant zoals beschreven door Brand en van der
Kolk [4] worden hieronder uiteengezet . Bij deze beschrijving wordt ook de interpretatie gegeven
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van de ontwerpcriteria zoals die gebruikt is voor het afstudeerproject .

Tijd: Het ontwerpcriterium tijd kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Hierbij
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan wachttijd, bewerkingstijd of transporttijd . Bij het af-
studeeronderzoek is de doorlooptijd van een patiëntenorderstroom als beoordelingscriterium
gebruikt voor het herontwerp van de CVR-dienst .

Kwaliteit: Door Brand en van der Kolk wordt het ontwerpcriterium kwaliteit verdeeld in inter-
ne en externe kwaliteit . Met interne kwaliteit worden de sociale en psychologische factoren
van arbeid bedoeld. Bijvoorbeeld het vereiste opleidingsniveau of afwisseling in de werk-
zaamheden. Met externe kwaliteit wordt bedoeld de mate waarin aan de eisen van de klant
is voldaan . Hieronder vallen bijvoorbeeld de service naar de klant, en de betrouwbaarheid
van het leveren. Bij het afstudeeronderzoek is naar beide kwaliteitsaspecten gekeken . Naar
aanleiding van de interne en externe analyse is bij het uitgevoerde onderzoek de nadruk op
de complexiteit van de bedrijfsprocessen (interne kwaliteit) en op de betrouwbaarheid en
service (externe kwaliteit) komen te liggen .

Flexibiliteit: Flexibiliteit is de mate waarin een organisatie kan reageren op veranderingen in
de markt . Aangenomen is hier dat de bestaande investeringen in werkstromen en informa-
tiesystemen grotendeels gehandhaafd kunnen blijven . Bij het onderzoek is er voor geko-
zen om naar de interne flexibiliteit te kijken. Hiermee wordt bedoeld hoe de diagnostische
centra kunnen inspelen op (tijdelijke) interne veranderingen bij de verwerking van een pa-
tiëntenorderstroom .

Kosten : Er zijn verschillende kostensoorten te onderkennen zoals bijvoorbeeld : transportkosten,
voorraadkosten en beheerskosten . Bij het onderzoek wordt globaal gekeken naar de gevolgen
van de verbetervoorstellen op kosten . De reden hiervoor is dat de nadruk ligt op beoorde-
lingscriteria die niet kosten gerelateerd zijn maar voornamelijk aan tijd en kwaliteit .

Om tot verbeteringen te komen aan de bedrijfsprocessen en informatiestromen van de CVR-
dienst is gebruik gemaakt van BPR . Zo is er aan de hand van best practices [17] gekeken naar
een mogelijke herinrichting van de bedrijfsprocessen en informatiestromen die betrokken zijn bij
de CVR-dienst. Om het verbetertraject in goede banen te leiden en de kans op succes van BPR
te vergroten is er voor gekozen om gebruik te maken van een raamwerk . Een raamwerk dwingt de
betrokken personen rekening te houden met verschillende invalshoeken bij een verbetertraject . Het
gebruikte BPR-raamwerk voor het afstudeeronderzoek bij Stichting Synergos komt in de volgende
paragraaf aan de orde .

4.2.1 BPR-raamwerk

In de loop der tijd zijn er vele methoden, technieken en instrumenten ontstaan die gebruikt kunnen
worden om bedrijfsprocessen te veranderen. Een overzicht hiervan wordt gegeven in het artikel van
Kettinger et al [11]. In het artikel wordt het S-A raamwerk (stage/activity) gegeven . In dit raam-
werk worden de fases en stappen toegelicht die gebruikelijk zijn in BPR-project en de technieken
die hierin gebruikt kunnen worden . De beschreven fases van het S-A raamwerk komen in grote
lijnen overeen met de fases die gebruikt zijn om het afstudeeronderzoek vorm te geven (paragraaf
3 .2) . De onderscheiden fases uit het S-A raamwerk zijn daarom ter inspiratie gebruikt voor het
ontwikkelde generieke stappenplan (paragraaf 6 .1) en enkele technieken in de analyse- en ont-
werpfase. In de volgende uiteenzetting worden de fases uit het S-A raamwerk beschreven . Hierin
worden ook de technieken meegenomen die gebruikt zijn voor het uitgevoerde afstudeeronderzoek
bij Stichting Synergos . De volgende fases worden onderscheiden :

Fase 1: Voorziening Deze fase wordt gebruikt om betrokkenheid van het management te re-
aliseren, het ontdekken van herontwerp mogelijkheden, identificeren van gebruikte IT en
het selecteren van een proces. In het afstudeerproject komt deze fase overeen met de ini-
tiële opdrachtformulering . Stichting Synergos heeft in deze fase besloten om onderzoek te

15



Literatuurstudie

doen naar een verbeterde inrichting van de bedrijfsprocessen. De betrokkenheid is hiermee
gegarandeerd .

Fase 2: Inwijding In deze fase wordt het projectteam voor het herontwerptraject gevormd . Het
identificeren van betrokken partijen en prestatie-indicatoren en de planning van het project
horen ook bij deze fase . In het afstudeerproject komt deze fase overeen met het aanstellen
van de onderzoeker en de organisatie van het afstudeeronderzoek . De variabelen in deze fase
waren op voorhand bekend: een duur van zes maanden en de betrokken begeleiders .

Fase 3: Diagnose Deze fase wordt gebruikt om het huidige proces te documenteren . Hierin wor-
den onder andere het proces, de activiteiten, ICT en de resources beschreven . Om de ver-
betermogelijkheden te herkennen worden in deze fase ook de ervaren problemen in het be-
drijfsproces genoteerd . In het afstudeerproject komt deze fase overeen met de oriëntatie- en
analysefase . Hierin zijn interview- en dataflowtechnieken gebruikt om inzicht te krijgen in
de bestaande bedrijfsprocessen en informatiestromen .

Fase 4: Herontwerp In deze fase wordt het herontwerp vormgegeven . Dit gebeurt met een crea-
tief proces waarbij naar alternatieve procesinrichtingen wordt gezocht . Het herontwerp moet
voldoen aan de strategische eisen van de organisatie, de aanwezige architectuur en de human
resources. In het afstudeerproject komt deze fase overeen met de ontwerpfase . Tijdens deze
fase zijn ondermeer technieken als brainstorming en simulatie gebruikt om tot het herontwerp
van de CVR-dienst te komen .

Fase 5: Reconstructie Deze fase wordt gebruikt om de huidige processen om te zetten naar de
herontworpen processen . In deze fase worden bijvoorbeeld de nieuwe IT-systemen geïmplementeerd
en medewerkers voorbereid op hun nieuwe taken . Deze fase maakt geen onderdeel uit van
het afstudeerproject aangezien implementatie hiervan geen onderdeel uitmaakt .

Fase 6: Evaluatie De laatste fase wordt gebruikt om het nieuwe proces te monitoren . De ver-
kregen informatie kan gebruikt worden om te bepalen of de voorgestelde doelen op presta-
tie indicatoren worden bereikt . Aangezien in het afstudeerproject geen implementatie heeft
plaatsgevonden kan het herontwerp ook niet worden geëvalueerd . Daarom ontbreekt deze
fase van het S-A raamwerk in het uitgevoerde afstudeeronderzoek.

Voor het succesvol implementeren van een BPR is het noodzakelijk om alle aspecten van het
traject mee te nemen en inzicht te hebben in hoe deze aspecten met elkaar verband houden .
Een raamwerk identificeert de aspecten en hun onderlinge relatie en het gebruik ervan helpt in het
denken over de bedrijfsprocessen bij het herontwerpen [17] . In het artikel van Katzenstein en Lerch
[9] wordt deze bevinding ook aangehaald . Naast een evaluatie van bestaande modelleertechnieken
wordt hierin het gebruik van heuristieken en modellen onderstreept als succesfactor in een BPR .
In het artikel van Limam Mansar en Reijers [12] wordt een BPR-raamwerk gegeven en aangetoond
dat het bruikbaar is bij BPR-projecten . Dit raamwerk is verkregen door 4 andere in het artikel
aangehaalde raamwerken te combineren . Het raamwerk bestaat uit de volgende zeven elementen
waarvan er zes met elkaar verbonden zijn :

1 . Klanten: interne en externe klanten van het bedrijfsproces .

2 . Producten: producten of services die door het bedrijfsproces worden gegenereerd .

3. Bedrijfsprocessen : de bedrijfsprocessen onderverdeeld in twee invalshoeken :

• Operationele invalshoek : hoe is het bedrijfsproces geïmplementeerd .
• Gedragingen invalshoek: wanneer wordt een bedrijfsproces uitgevoerd.

4. Betrokkenen: betrokkenen bij het bedrijfsproces, rekening houdend met het volgende :

• Organisatiestructuur : elementen als functies, afdelingen en groepen
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• Organisatiepopulatie : individuele betrokkenen die taken toegewezen, en onderlinge re-
laties kunnen hebben.

5. Informatie: informatie die de bedrijfsprocessen gebruiken of creëren .

6. Technologie: technologie die de bedrijfsprocessen gebruiken .

7. Externe omgeving : de externe omgeving buiten de eerder genoemde klanten .

In onderstaande figuur 4 .2 is het BPR-raamwerk grafisch weergegeven. Hierin zijn de elementen
terug te vinden die met elkaar zijn verbonden . Hierin wordt verder een verwijzing naar delen van
het verslag meegenomen waar het betreffende element aan bod komt .

Externe Omgeving
(Externe Analyse)

-Organisatiestructuur
- Organisatiepopulatle
(Bedrijfsoriëntatie en
Bedrijfsproces en
Informtie Analyse)

Klanten
(Externe en Interne

An se)

Producten
(Interne Analyse)

I

'

71
Bedrijfsprocessen j

Technologie
(Bedrijfsoriëntatie en
Bedrijfsproces en
Informtle Analyse)

I

Gedragingen
Invalshoek I

I

~

informatie ~~~
(Bedrijfsoriëntatie en
Bedrijfsproces en
Informtie Analvse)

Figuur 4.2: Het BPR raamwerk [12] welk gebruikt wordt voor het afstudeeronderzoek

Het gegeven BPR-raamwerk wordt gebruikt om het afstudeerproject in goede banen te leiden en
om er voor te zorgen dat bepaalde invalshoeken en aspecten niet over het hoofd worden gezien . Het
raamwerk geeft daarbij ook inzicht in bruikbare best practices bij de verschillende invalshoeken .
Deze best practices worden in de volgende paragraaf uiteengezet .

4.2.2 Best Practices

In het artikel van Reijers en Limam Mansar [17] wordt geconstateerd dat bij het uitvoeren van
een BPR verschillende best practices gebruikt kunnen worden. Verder wordt hierin geconstateerd
dat de best practices in de praktijk toepasbaar zijn gebleken op bedrijfsprocessen uit verschillende
domeinen. In een artikel van Jansen-Vullers en Reijers [8] wordt deze constatering onderstreept .
De mogelijke bijdrage van BPR in de gezondheidszorg wordt in dit artikel beschreven . Aan de
hand van best practices worden herontwerp voorstellen gemaakt voor een intake-procedure van
een gezondheidsinstelling. Aangetoond wordt dat er verbetering haalbaar is van onder andere
doorlooptijd en servicetijd (tijd die resources kwijt zijn met de verwerking van een case) . Het
is hierdoor interessant de mogelijkheden van best practices mee te nemen bij het herontwerpen
van de bedrijfsprocessen en informatiestromen van de CVR-dienst . In tabel 4.1 worden de best
practices weergegeven, geclassificeerd volgens de elementen van het BPR-raamwerk . Dit overzicht
komt uit artikel van Limam Mansar en Reijers [12] en bevat alle best practices die zij gevonden
hebben in de literatuur of uit eigen ervaringen hebben opgedaan [17] .
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Tabel 4.1 : BPR best practices geclassificeerd volgens het gebruikte BPR-raamwerk [12]

Raamwerk element Best Practice Omschrijving

BPR Best Practices

Klanten Controle verplaatsing Verplaats controle naar de klant

Kontakt reductie Verminder het aantal kontaktmomenten met klanten en derden

Integratie Overweeg integratie van bedrijfsprocessen met klanten/leverancier

Products Geen Geen

Operationele Order types Bepaal of taken gerelateerd zijn aan hetzelfde type order en indien

invalshoek nodig onderscheid nieuwe bedrijfsprocessen

Taak eliminatie Elimineer onnodige taken uit bedrijfsprocessen

Order gebaseerd werk Overweeg het verwijderen van batchverwerking en periodieke

activiteiten bij bedrijfsprocessen

Triage Overweeg het uiteen halen van een algemene taak in twee

of de integratie van alternatieve taken in een meer algemene taak

Taak compositie Combineer kleine taken in een samengestelde taak en splits

grote taken in werkbare kleinere taken

Gedragingen Herstructurering Verplaats taken naar meer gepaste plaatsen

Knock-out Beveel knock out beslissingen in afnemende volgorde van inspan-

ning en in toenemende mate van de afsluitingwaarschijnlijkheid

Parallisatie Overweeg of het mogelijk is om taken parallel uit te voeren

Excepties Ontwerp bedrijfsprocessen voor typische orders en isoleer

exceptionele orders uit de normale flow

Externe omgeving Vertrouwde partij In plaats van zelf informatie te bepalen gebruik resultaten

van een vertrouwde partij

Uitbesteden Overweeg uitbesteding van delen of een totaal bedrijfsproces

Interfacing Overweeg een gestandaardiseerde interface met klanten en partners

Organisatiestructuur Order overdracht Laat medewerkers zoveel mogelijk stappen uitvoeren van één order

Flexibele overdracht Wijs resources op zo'n manier toe dat maximale

flexibiliteit blijft gewaarborgd voor de korte toekomst

Centralisatie Behandel geografisch verspreide resources alsof ze

zijn gecentraliseerd

Splits Vermijd het toewijzen van taakverantwoordelijkheden aan

verantwoordelijkheden medewerkers uit verschillende functionele afdelingen

Klanten teams Overweeg het toewijzen van groepen uit verschillende afdelingen

die de complete afhandeling van een specifieke groep orders

Numerieke Minimaliseer het aantal afdelingen, groepen en medewerkers die

betrokkenheid betrokken zijn bij een bedrijfsproces

Case manager Geef één persoon de verantwoordelijkheid voor de afhandeling van

een type order, de case manager

Organisatiepopulatie Extra resources Bij onvoldoende capaciteit overweeg het uitbreiden van resources

Specialist-generalist Overweeg om resources meer generalistisch/specialistisch te maken

Machtiging Geef medewerkers de meeste beslissingsbevoegdheid

en verminder middel-management

Informatie Controle toevoeging Controleer de compleetheid en correctheid van inkomende

materialen en de output voordat ze verzonden worden naar klanten

Buffering In plaats van informatie verzoeken van een externe bron,

verzamel ze door in te schrijven op updates

Technologie Taak automatisering Overweeg het automatiseren van taken

Integrale technologie Probeer fysieke obstakels op te heffen in

bedrijfsprocessen door toepassen van nieuwe technolgie
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De best practices worden in het afstudeeronderzoek gebruikt als een check-list . Door alle best-
practices af te lopen worden alle elementen van het BPR-raamwerk meegenomen in het zoeken
naar verbetermogelijkheden voor de bedrijfsprocessen en informatiestromen van de CVR-dienst .
Dit komt de succeskansen van een BPR ten goede zoals aangegeven in paragraaf 4 .2 .1 . Een uitleg
per best practice uit tabel 4 .1 wordt in bijlage I gegeven. Deze uitleg met enkele voorbeelden komen
uit het artikel van Reijers en Limam Mansar [17] en kan gebruikt worden als achtergrondinformatie
van de best practices .

4.3 Workflow Management
Het deelgebied workflow management wordt in deze paragraaf uitgebreid beschreven . De reden
voor deze verdieping is de problematiek waarmee de bedrijfsprocessen en informatiestromen van
Stichting Synergos wordt geconfronteerd . In het boek "Workflow Management: Models, Methods,
and Systems [1]" wordt uitgebreid ingegaan op wat workflow management inhoud en welke com-
ponenten en aspecten hierbij betrokken zijn . Een overzicht uit dit boek met betrekking op WFM,
het doel van WFM en de mogelijkheden die WFM biedt komen hieronder aan de orde .

Doel WFM

Als startpunten van dit overzicht worden de definitie en het doel van Workflow Management
(WFM) gegeven :

Workflow Management refereerd naar de ideeën, methoden, technieken en software die
gebruikt worden om gestructureerde bedrijfsprocessen te ondersteunen .

Het doel van WFM is het bereiken van gestroomlijnde en makkelijk te onderhouden werkpro-
cessen. In andere woorden het managen van de werkstroom zodat het wordt uitgevoerd op de
juiste tijd en door de aangewezen persoon . Dit wordt ondermeer bereikt door het herkennen van
workflows bij de afhandeling van cases .

Workflow aspecten

Een workflow bevat cases, resources en triggers die behoren bij een bepaald bedrijfsproces . Deze
aspecten, en andere die nodig zijn voor de begripvorming, worden hieronder achtereenvolgens toe-
gelicht :

Case : Met een case wordt bedoeld: een "product in bewerking" . Voorbeelden van een case
zijn: een verzekeringsclaim, een belasting teruggave of in het geval van Stichting Synergos een pa-
tiëntenorder . Behalve dat elke case uniek is, bevindt het zich op elk moment van verwerking ook
in een bepaalde fase . Voor elke case kunnen verschillende attributen onderscheiden worden . Deze
attributen zorgen ervoor dat de afhandeling van een case volgens een bepaalde route verloopt .
Activiteiten uit de workflow kunnen attributen veranderen . In het geval van een patiëntenorder
bij het diagnostisch centrum bijvoorbeeld hangt de afhandeling (de route die doorlopen wordt
door de case) af van de beoordeling van de uitslag (CITO of normaal) .

Taak: Met een taak wordt bedoeld een "atomisch" proces, die niet verder deelbaar is in sub-
processen. Deze taak is een logische hoeveelheid werk en kan helemaal, of helemaal niet worden
uitgevoerd. In het geval een taak gecombineerd wordt met een case dan spreekt men over een
activiteit .

Work item : Een work item is een case en een taak, die elk moment kan worden uitgevoerd
door een resource .
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Resource : De genoemde resources zijn het kapitaal van het bedrijf . Dit zijn de betrokken me-
dewerkers, maar bijvoorbeeld ook de gebruikte machines, systemen en afdelingen . De resources
volbrengen een bepaalde taak in het bedrijfsproces en kunnen gegroepeerd worden in resource
classes. De resource class geeft inzicht in de competenties van die groep .

Trigger: Een trigger verwijst naar het moment dat een work item daadwerkelijk uitgevoerd
kan worden . Een work item heeft een resource nodig om verwerkt te worden . Als de resource het
initiatief neemt om tot de verwerking van een case over te gaan spreekt men over "triggering" . Vier
typen van triggers worden onderscheiden : resource geïnitieerd, extern gegenereerd, automatisch en
tijdsafhankelijk.

Nu de aspecten van een workflow zijn behandeld, kunnen de elementen waaruit een workflow
definitie bestaat gegeven worden . De volgende drie elementen worden onderscheiden :

1. Processdefinitie: De procesdefinitie is een beschrijving van het proces . Welke activiteiten
worden uitgevoerd om een case te verwerken .

2. Classificatie van de resources : Hierin worden de benodigde resources beschreven . Vaak wordt
een classificatie van rollen en groepen gemaakt . Met een rol wordt hier bedoeld de compe-
tentie of kwalificatie van de resource. Met groep wordt bedoeld de afdeling of locatie waar
de resource onder valt . Bij Stichting Synergos kan dit een persoon zijn die bevoegd is om
patiëntenorder te beoordelen (rol) en werkzaam is op de Administratie (Groep) van het DCH
(Groep) .

3. Resource management regels : Deze regels geven inzicht in hoe werk gekoppeld wordt aan
resources. Welke resource is bevoegd en bekwaam om een bepaalde taak te volbrengen en
aan welke voorwaarden moet een case voldoen om uitgevoerd te worden .

De workflow definitie van een los ECG-functieonderzoek en de CVR-oproepen komen in ver-
schillende delen van het verslag aan de orde . Zo worden het rollendiagram en de procesmodellen
gegeven in bijlage F en G . Voor de resource management regels kunnen de beschrijvingen uit
hoofdstuk 5.2 gebruikt worden .

Workflow management system

Een workflow management system (WFMS) coórdineert de workflow tussen de verschillende re-
sources, zowel medewerkers als applicaties . Het gebruikt hiervoor de workflow definitie voor de
afhandeling van cases en houdt zich alleen bezig met de logistiek van cases . De inhoud van de
cases zelf wordt dus alleen veranderd door de medewerkers en applicaties . Enkele functies die het
gebruik van een WFMS mogelijk maken zijn :

Volgen van workflows : De status van een case kan gevolgd worden door gebruik te maken van
de workflow definitie . Verschillende taken worden in de procesdefinitie herkend die het verloop
van de verwerking zichtbaar kunnen maken. In het geval van de verwerking van een los ECG-
functieonderzoek zijn de taken aanmelden, validatie en autorisatie herkenningspunten in het tra-
ject. De voortgang is vervolgens te achterhalen door na te gaan welke activiteit reeds is uitgevoerd .

Distributie van werk: Voor de verwerking van een case moeten verschillende taken worden
ondernomen. Als de distributie van het werk aan de verschillende resources wordt gecoórdineerd
door een WFMS, is het mogelijk om het aanbieden van werk op verschillende manieren te laten
verlopen. Twee manieren zijn :

1. Push control waarin het werk wordt opgedrongen aan één of meerdere resources .

2. Pull control waarin het werk wordt "klaargelegd" waarna één of meerder resources het kun-
nen oppakken . Het wel of niet oppakken van een taak hangt af van de resource zelf .
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Bij beide distributie manieren van werk kunnen prioriteitsregels een rol spelen bij het aanbie-
den/opdringen van een case aan een resource voor het uitvoeren van een bepaalde taak . Bekende
prioriteitsregels zijn :

• FIFO (first in first out)

• SPT (shortest processing time)

• PRIO (prioritized based on case attribute)

De gevonden problematiek beschreven in paragraaf 3 .1 .2 en de mogelijkheden die een WFMS
bieden, maakt dit system een serieuze verbetermogelijkheid die meegenomen wordt in het heront-
werp van de bedrijfsprocessen en informatiestromen van de CVR-dienst .
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Hoofdstuk 5

Analyse

In dit hoofdstuk vindt een verdieping plaats van de aspecten die voor het onderzoek en de eindpro-
ducten van belang zijn . De eindproducten zijn beschreven in de opdrachtformulering van hoofdstuk
3.1 .3. Eerst wordt door middel van een interne en externe analyse de omgeving en de identiteit van
Stichting Synergos uitgediept : welke waarden staan hoog in het vaandel en met welke ontwikkelin-
gen wordt de stichting geconfronteerd. In deze interne en externe analyse komen ook de eisen en
wensen vanuit Stichting Synergos ten aanzien van de bedrijfsprocessen en informatiestromen aan
de orde. Vervolgens wordt er een analyse gegeven van de bedrijfsprocessen en informatiestromen
die betrokken zijn bij een los ECG-functieonderzoek en een oproep vanuit de CVR-dienst . De
verschillende stappen/activiteiten die bij deze processen worden doorlopen komen in dit gedeelte
ter sprake . Na de bedrijfsprocesanalyses komen de beoordelingscriteria aan de orde . Het hoofdstuk
wordt afgesloten met een analyse van het generieke stappenplan .

5.1 Interne en Externe Analyse

De interne en externe analyse is nodig om de context waarin het onderzoek zich afspeelt te ach-
terhalen . Voor het maken van verbetervoorstellen dient er rekening gehouden te worden met de
ontwikkelingen en de identiteit van Stichting Synergos . Deze aspecten geven de grenzen, kansen
en beperkingen aan voor de herontwerpvoorstellen die worden gedaan tijdens de ontwerpfase . Ge-
houden interviews met medewerkers uit de organisatie zijn als uitgangspunt genomen voor deze
paragraaf. Voor de interviews is met acht personen gesproken . De geïnterviewde personen verte-
genwoordigen een brede doorsnee van Stichting Synergos en hebben hun visie gegeven over uiteen-
lopende onderwerpen . Deze uiteenlopende onderwerpen worden behandeld in deze paragraaf . De
geïnterviewde personen vertegenwoordigen ook verschillende locaties zoals het DCE en het DCH .
Daarnaast bekleden zij functies op verschillende niveaus, zoals op strategisch-, management- en
operationeel niveau . De verschillende niveau's worden hieronder kort toegelicht :

Strategisch niveau : Met strategisch niveau worden de geïnterviewde personen van het raad van
bestuur bedoeld . Dit zijn de personen die de richting aangeven voor de koers die Stichting
Synergos vaart en moet varen .

Management niveau: De geïnterviewde personen op management niveau zijn diegene met een
management functie . Personen die niet direct met de operationele processen van de DC's te
maken hebben. Gedacht kan worden aan managers die betrokken zijn bij projecten die al
dan niet met de diagnostische centra te maken hebben .

Operationeel niveau : Met operationeel wordt hier bedoeld geïnterviewde personen die met hun
werkzaamheden direct te maken hebben met de operationele processen van de diagnostische
centra. Dit zijn ook managers maar hun taken hebben specifiek te maken met de bedrijfs-
processen van de diagnostische centra.
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In bijlage E wordt de vragenlijst die voor het interview is gebruikt gegeven . De vragenlijst is
opgedeeld in de volgende twee delen :

Algemeen niveau : Hiermee wordt bedoeld de interne en externe omgeving van Stichting Syn-
ergos en toekomstige ontwikkelingen in de zorg in brede zin . De geïnterviewde personen zijn
ondermeer gevraagd naar hun visie met betrekking tot ontwikkelingen in de zorg . Ook de
koers die Stichting Synergos vaart en in hun ogen moet varen komt in dit gedeelte aan de
orde .

Specifiek niveau: Hierin is gevraagd welke specifieke eisen en wensen verwacht worden van be-
drijfsprocessen en informatiestromen binnen de organisatie . Deze eisen en wensen zijn ach-
terhaald door op vier deelgebieden, met elk een verschillend aantal aspecten, een prioriteit
en onderbouwing te vragen . De eisen en wensen van de aanvrager en de patiënt ten aanzien
van de bedrijfsprocessen en informatiestromen komen ook in dit gedeelte ter spraken .

De resultaten van de interviews worden in drie paragrafen behandeld . De eerste twee para-
grafen "Algemeen intern" en "Algemeen extern" worden in bijlage D gegeven . Met "Algemeen
intern" wordt bedoeld de aspecten en ontwikkelingen die zich binnen Stichting Synergos afspelen .
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de interpretatie van de geformuleerde missie en stra-
tegie, alsmede de ontwikkelingen die geïnitieerd worden vanuit Stichting Synergos . Met "Algemeen
extern" worden onder andere de aspecten bedoeld als de concurrenten van Stichting Synergos en
de ontwikkelingen die van buitenaf worden opgelegd. Hierbij kan ondermeer gedacht worden aan
bijvoorbeeld politieke besluitvorming. Deze twee paragrafen worden in de bijlage behandeld aan-
gezien zij minder van belang zijn voor de ontwerpfase van het herontwerp . Voor de ontwerpfase is
een specifiekere analyse nodig van de interne bedrijfsprocessen en informatiestromen . De laatste
paragraaf geeft daarom een overzicht van de wensen en eisen aan de bedrijfsprocessen en infor-
matiestromen onder de noemer "Specifiek intern" en komt hieronder aan de orde . De genoemde
paragrafen vormen samen het derde product van het afstudeerproject zoals beschreven in paragraaf
3.1 .3 .

5 .1 .1 Specifiek Intern

Het specifieke interne gedeelte is bedoeld om inzicht te krijgen in de wensen en eisen die door de
organisatie aan de bedrijfsprocessen en informatiestromen gesteld worden . Tijdens de interviews
zijn deze aan de orde gekomen door het voorleggen, bespreken en prioriteren van vier deelgebie-
den. Vervolgens is dit ook gebeurd voor de onderscheiden aspecten binnen deze deelgebieden . De
deelgebieden en aspecten zijn terug te vinden in de vragenlijst in bijlage E en worden kort toege-
licht onder het kopje "Bedrijfsprocessen en informatiestromen" . Hierin worden ook de gemiddelde
scores van de prioritering door middel van een tabel gegeven en toegelicht . De eisen en wensen die
volgens de geïnterviewde personen belangrijk worden gevonden door de klanten van het diagnos-
tische centra komen daarna aan de orde. Het specifiek interne gedeelte wordt afgesloten met een
uiteenzetting van de bevindingen die tijdens de interviews naar voren zijn gekomen .

Bedrijfsprocessen en informatiestromen

In tabel 5 .1 worden in kolom twee de gemiddelde scores van de acht geïnterviewde personen per
deelgebied en per aspect getoond . De geïnterviewden zijn gevraagd om een score toe te kennen
aan de verschillende deelgebieden: het belangrijkste deelgebied met een score "1" tot en met het
minst belangrijke met een score "4" . Vervolgens is ook gevraagd om de mate van belangrijkheid
aan te geven voor de onderscheiden aspecten . Hier geldt wederom dat het laagste cijfer de hoogste
prioriteit symboliseert . Een lager gemiddelde score geeft dus een prioriteit aan boven een hoger
gemiddelde score. De vier deelgebieden en de bijbehorende aspecten staan gegeven in kolom één
van de tabel en zijn gerangschikt op aflopende prioriteit . De range in kolom drie laat zien hoe
uiteenlopend er is geantwoord door de verschillende personen. Dit door het tonen van de hoogste
en laagste gegeven prioriteit . Een korte toelichting van de aspecten is te vinden in kolom vier van
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de tabel . In bijlage D is een aanvullende tabel te vinden met daarin alle scores (gegeven prioritei-
ten) per persoon voor de deelgebieden en aspecten . In deze bijlage zijn ook de uitkomsten van de
stellingen te vinden die zijn voorgelegd tijdens het interview . De deelgebieden uit de vragenlijst
worden hieronder toegelicht :

Service : Met service wordt de klantgerichtheid bedoeld . De vraag is welke wensen en eisen er
gesteld moeten/mogen worden aan de bedrijfsprocessen en informatiestromen die ervoor zorgen
dat de service, die ervaren wordt door de klant, wordt vergroot. De aspecten hebben betrekken op
elementen van de bedrijfsvoering waarmee de aanvrager of patiënt mee te maken kunnen krijgen :
bijvoorbeeld snelheid en kwaliteit van de rapportage .

Kwaliteit: De kwaliteit van bedrijfsprocessen en informatiestromen is een belangrijk deelgebied
voor dit onderzoeksproject . Het gaat hier om de aspecten die indirect de waarde/waardering van
de voorgestelde herontwerpen toonbaar maken . De kwaliteitsaspecten zijn bijvoorbeeld moeilijker
te meten (direct aantoonbaar) dan efficiëntie aspecten . Toch is het door redenatie mogelijk kwali-
tatieve uitspraken te doen over de invloed van een voorgesteld herontwerp . Hierbij valt te denken
aan bijvoorbeeld een "overzichtelijker" of "beheersbaarder" ontwerp omdat minder personen en
afdelingen bij het "verbeterde" proces betrokken zijn .

Efficiëntie: De efficiëntie van bedrijfsprocessen en informatiestromen geven de verbetermoge-
lijkheden weer op tastbare aspecten als tijd en geld . Deze aspecten zijn in dit onderzoek vertaald
in doorlooptijd verkorting, kosten verlaging en vermindering in extremen in doorlooptijd . Met
doorlooptijd verkorting wordt bedoeld of het mogelijk is om het traject, van aanmelding tot de
rapportage, naar de aanvrager te verkorten . Dit is een ander aspect dan het verminderen van de
extremen in doorlooptijd . Hier gaat het om het verminderen van het aantal orders die de norm die
staat voor het rapporteren overschrijden of door de overschrijdingstijd een grote invloed hebben
op de doorlooptijd .

Technologie : Het deelgebied technologie geeft inzicht in de wensen en eisen ten aanzien van de
ICT die intern gebruikt worden voor de bedrijfsprocessen en informatiestromen . Met welke eisen
en wensen moet zeker rekening gehouden worden in de voorgestelde herontwerpen .

De plaatsing van de deelgebieden ten opzichte van elkaar geeft inzicht in waar de nadruk moet
liggen bij het herontwerpen van de bedrijfsprocessen en informatiestromen . Verder is de context
waarin de antwoorden zijn geformuleerd van belang in de beoordeling van de gegeven prioriteiten .
De interpretatie van de aspecten door de geïnterviewde personen kunnen bijvoorbeeld verschillen .
Ook liggen bij bepaalde deelgebieden de gemiddelde waardering van de aspecten dicht bij elkaar
maar wordt daarentegen vrij uiteenlopend geantwoord (grote range) . De belangrijkste bevindingen
worden daarom behandeld aan het einde van deze paragraaf bij "Bevindingen" . Hierin wordt ook
de redenatie meegenomen van de geïnterviewde personen . Deze redenatie geldt als context voor
de gegeven prioritering .

24



Analyse

Tabel 5.1: Scores op deelgebieden en aspecten van bedrijfsprocessen en informatiestromen

Omschrijving Score Range

Deelgebieden en Aspecten
Service

Service totaal 2,00
Vermindering wachttijd patiënt 2,63

Informatievoorzieningskwaliteit 3,00

Rapportagebetrouwbaarheid 3,13
aanvrager

Rapportagekwaliteit aanvrager 3,38
Informatievoorzienings- 4,13

betrouwbaarheid
Vermindering wachttijd aanvrager 4,75
Kwaliteit

Kwaliteit totaal 2,25
Betrouwbaarheid 2,13

Overzichtelijkheid 2,63
Voortgangsbewaking 3,00

Beheersbaarheid 4,00

Controleerbaarheid 4,50

Flexibiliteit 4,75
Efficiëntie

Efficiëntie totaal 2,38
Doorlooptijd verkorting 1,75

Kostenverlaging 2,13
Vermindering 2,13

van extremen in doorlooptijd
Technologie

Technologie totaal 3,38
Systeemintegratie 2,00

Toelichting

1-4 Totaal score op deelgebied service
1-6 Snelle mogelijkheid tot behandeling

1-5 Kwaliteit van de informatie voor patiënten
(wachttijd call-centrum/begrijpelijke procedures)

2-6 Het halen van de rapportage tijdsnorm

1-5 Kwaliteit van de rapportage voor de aanvrager

1-6 Betrouwbaarheid dat afspraak begint op
afgesproken tijd

2-6 Snellere rapportage

1-3 Totaal score op deelgebied kwaliteit
1-5 Tijdsnormen die gehaald worden

1-6 Goed te begrijpen en te volgen procedures
1-5 Inzicht in en controle op waar een patiëntenorder

zich op elk tijdstip bevindt
2-6 Het blijven functioneren van processen bij

externe invloeden

2-6 De mogelijkheid om bedrijfsprocessen te controleren

2-6 Flexibiliteit in afhandeling van patiëntenorders

1-4 Totaal score op deelgebied efficiëntie
1-3 Verkorting van de doorlooptijd van patiëntenorders

1-3 Verlaging van de bij een order betrokken kosten
1-3 Het reduceren van overmatige normoverschreiding

2-4

1-5
Totaal score op deelgebied efficiëntie

Het onderling kunnen communiceren
van ICT systemen

Betrouwbaarheid 2,13 1-3 De fractie van tijd dat een ICT systeem functioneert
Digitalisering 2,38 1-4 Het digitaal maken van o .a. documenten en uitslagen
Beveiliging 3,75 3-4 Beveiliging van o .a. toegang tot gevoelige informatie
Nieuwe technologieën 4,75 3-5 Gebruik van nieuwe technolgieën

Aanvrager en patiënt

Niet alleen de eisen en wensen van de interne organisatie aan de bedrijfsprocessen en informa-
tiestromen zijn van belang . De aanvragers en patiënten spelen hierin ook een rol . Tijdens de
interviews is specifiek gevraagd naar de mogelijke eisen en wensen die deze externe partijen stellen
aan de bedrijfsprocessen en informatiestromen . De volgende eisen en wensen zijn genoemd :

Aanvrager: Een deel van de geïnterviewde personen verwacht dat de aanvragers in de toekomst
de rapportage digitaal willen ontvangen . Om dit voor elkaar te krijgen is de afstemming van de
ICT van beide partijen noodzakelijk. Andere eisen die, in min of meer dezelfde bewoordingen,
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door de geïnterviewde personen worden genoemd liggen in de presentatie van het rapport . Hierbij
wordt verwacht dat aanvragers een rapportage betrouwbaarder, "gelikter" en van hogere kwaliteit
willen ontvangen .

Patiënt: Als mogelijk verwachte wens wordt genoemd het digitaal maken van een afspraak
met een diagnostisch centrum. Dit betekent dat het mogelijk moet zijn om als patiënt toegang te
hebben tot de agenda's van de DC's . Verder wordt gedacht dat een patiënt de informatievoorzie-
ning en klantgerichtheid erg belangrijk vindt . Ten aanzien van deze twee aspecten liggen volgens
de ondervraagden dan ook de meeste wensen en eisen . Genoemd worden: klantvriendelijk, korte
wachttijden, goede informatievoorziening en misschien in de toekomst een eigen rapportage .

5 .1 .2 Bevindingen

De bevindingen van het intern specifieke gedeelte zijn onder te verdelen in twee delen . Enerzijds is
het van belang om de redenatie van de geïnterviewde persoon uitéén te zetten die leidt tot een be-
paalde prioritering. Deze wordt gegeven in "Deelgebied bevindingen" . Anderzijds kunnen algemene
bevindingen, zoals bijvoorbeeld het verschillend antwoorden door de personen op verschillende be-
sturingsniveaus, van toegevoegde waarde zijn voor de interpretatie van de resultaten . Deze worden
daarom apart behandeld bij "Algemene bevindingen" . Hierin worden ook de speerpunten die naar
voren komen in meegenomen .

Deelgebied bevindingen

De redenatie van de geïnterviewde personen om tot een volgorde van belangrijkheid van de deelge-
bieden te komen wordt hieronder kort uiteengezet . De algemene gedachtegang van de geïnterviewden
en de uitzonderingen hierop komen hierin aan de orde . Tussen de haakjes wordt het aantal perso-
nen gegeven met eenzelfde redenatie die geformuleerd is.

Service: Het deelgebied "Service" krijgt de hoogste gemiddelde prioriteit van de ondervraagde
personen. Een reden die wordt gegeven is dat service wordt gezien als een doel op zich (3x) . Terwijl
dit niet geldt voor bijvoorbeeld technologie en kwaliteit welke als voorwaarden gezien worden . Een
andere veel genoemde reden voor de hoge prioritering is dat de DC's zich met service kunnen
onderscheiden van de concurrentie (3x) . Op een roerige markt kan service van invloed zijn voor
de keuze van de klant . Een reden die wordt aangehaald wordt voor een lage prioritering is de
afhankelijkheid (lx) . Hiermee wordt bedoeld dat service en gevolg is van efficiëncy en kwaliteit .

Kwaliteit: Kwaliteit wordt niet gezien als een doel op zich maar voorwaardelijk (2x) . Het is
wel een heel belangrijk deelgebied welke moet voldoen aan bepaalde eisen . Hiermee verdient Stich-
ting Synergos haar bestaansrecht (4x) . Vaak (3x) wordt deze lager genoemd dan service door een
afhankelijkheidsrelatie : geïnterviewde personen beredeneren dat kwaliteit bereikt wordt door het
bieden van goede service of voortvloeit uit het gebruik van technologie . Andersom is ook het geval,
waarbij kwaliteit enkele keren (2x) als initiator wordt genoemd van service en efficiëncy en hiermee
hoger wordt ingeschaald dan de gemiddelde tweede prioriteit .

Efficiëncy: Bij efficiency wordt ook de afhankelijkheid genoemd . Als logisch gevolg van effi-
ciëncy wordt hierbij verkorting van de doorlooptijd aangehaald . Deze verkorting in doorlooptijd
heeft namelijk gevolgen voor de ervaren service. Efficiëncy krijgt daarom de hoogste prioriteit (lx) .
Om bestaansrecht te hebben moeten de diagnostische centra goedkoper werken dan haar concur-
renten, deze redenatie wordt enkele keren (2x) gebruikt om efficiency hoger in te schalen dan de
gemiddelde derde plaats. Echter door het merendeel van de geiïnterviewden wordt efficiency net
iets lager ingeschat als kwaliteit en service (4x) . Eén keer wordt nog aangehaald dat efficiency
moet volgen door de eisen die gesteld worden aan kwaliteit en service (lx) .
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Technologie : Technologie heeft de laagste gemiddelde prioritering van de onderscheiden deel-
gebieden. Het wordt ook gezien als een middel, om bijvoorbeeld tot efficiency voordelen te komen
of als ondersteunend middel, maar niet als doel op zich . Hier is het merendeel van de ondervraag-
den het over eens (5x) . Eén keer wordt technologie genoemd als zijnde een commercieel middel
waarmee aanvragers gelokt kunnen worden met bijvoorbeeld met een mooie en/of snelle rappor-
tage. Ook hier wordt de afhankelijkheid tussen deelgebieden genoemd (2x) . De redenatie is dat
technologie het mogelijk maakt om efficiënt en servicegericht te werken. Dit is de reden dat het
deelgebied enkele keren (2x) een hogere prioriteit krijgt dan de gemiddelde vierde plaats .

Algemene bevindingen

De algemene bevindingen aangaande de gegeven antwoorden van de geïnterviewde personen wor-
den hieronder puntsgewijs behandeld. Zo wordt een verklaring gegeven voor de uiteenlopende
antwoorden die, over het algemeen, gegeven zijn. De paragraaf wordt afgesloten met de speerpun-
ten; die deelgebieden en aspecten waarin grote overeenstemming is gevonden .

Uiteenlopende antwoorden : Voor de uiteenlopende antwoorden kunnen drie oorzaken gevon-
den worden. Een eerste "zwakke" oorzaak wordt gevonden in de gegeven prioriteiten door de
verschillende organisatorische niveau's zoals beschreven in paragraaf 5 .1. Per niveau verschilt de
invalshoek waarvan naar bepaalde deelgebieden wordt gekeken . Dit vertaalt zich in de waardering
hiervan. Opvallend is bijvoorbeeld dat het deelgebied "Service" belangrijk wordt gevonden door
mensen op het strategisch- en operationeelniveau (gemiddeld = 1,2 en N = 5) en minder op ma-
nagementniveau (gemiddeld = 3,3 en N = 3) . Bij "Efficiency" wordt daarop weer op strategisch-
en operationeelniveau lager gewaardeerd (gemiddeld = 2,8) ten opzicht van het managementni-
veau (gemiddeld = 1,7) . Deze oorzaak wordt zwak genoemd omdat binnen de niveau's ook heel
uiteenlopende prioriteiten terug te vinden zijn. Het beperkt aantal geïnterviewde personen maakt
het daarbij niet mogelijk om uberhaupt statistisch sterke uitspraken te doen . Parametrische testen
(hypothese testen) is pas mogelijk bij een sample grootte van ±30 en wanneer een aanname ge-
maakt kan worden over de onderliggende verdeling [15 ]. Bij de volgende oorzaken die aan de orde
komen is dit laatst genoemde ook van toepassing . Het blijft echter interessant, door het inzicht
wat de gegeven antwoorden geeft, in hoe naar de verschillende deelgebieden en aspecten gekeken
wordt en de mogelijke invloed van besturingsniveaus hierop .

Een sterkere oorzaak ligt in de onderlinge afhankelijkheid van de aspecten . Betrouwbaarheid
wordt bijvoorbeeld aangestipt als zeer belangrijk bij het deelgebied kwaliteit met de aantekening
dat dit bereikt wordt met een goede voortgangsbewaking en overzichtelijke processen die dan
lager worden ingedeeld . Terwijl dit andersom ook gebeurt ; door voortgangsbewaking en overzich-
telijkheid hoog te waarderen wordt verondersteld dat betrouwbaarheid hiermee bereikt wordt . Dit
veroorzaakt uiteenlopende antwoorden terwijl de geïnterviewde personen hetzelfde bedoelen . Dit
is een sterkere oorzaak omdat de context waarin de antwoorden zijn gegeven laat zien dat over
bepaalde aspecten weldegelijk hetzelfde gedacht wordt terwijl deze overeenstemming niet is terug
te vinden in de gegeven prioritering van de aspecten .

De laatste oorzaak ligt in de interpretatie van de aspecten . Uit de context waarin de prioritering
is gegeven kan eenzelfde conclusie gegeven worden als de vorige oorzaak . Het anders interpreteren
van een aspect door de geïnterviewde personen kan leiden tot een andere prioritering terwijl wel
hetzelfde bedoeld wordt . Bijvoorbeeld bij het deelgebied kwaliteit worden de inhoudelijk betekenis
van de aspecten voortgangsbewaking en controleerbaarheid weleens verwisseld . Dit is een zwakke
oorzaak omdat bij de meeste aspecten de inhoudelijke betekenis, die de geïnterviewden gaven aan
de aspecten en deelgebieden, wel overeenkomen

Enkele "positieve "speerpunten : De "positieve" speerpunten die naar voren zijn gekomen worden
hieronder puntsgewijs gegeven met daarbij een korte toelichting . Met "positief" wordt bedoeld die
aspecten en deelgebieden die belangrijk (hoge prioriteit) gevonden worden door de geïnterviewde
personen. De volgende speerpunten worden gevonden :
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. Betrouwbaarheid: Als speerpunt valt de hoge prioritering op van de aspecten over betrouw-
baarheid. Zo wordt het betrouwbaarheidsaspect van het deelgebied "Kwaliteit" door zes van
de acht ondervraagden als erg belangrijk gevonden (scores van 1 of 2) . De laagste score (vijf)
is te verklaren door de afhankelijkheid . Deze persoon vindt betrouwbaarheid wel belangrijk
maar ziet dit als afhankelijke van aspecten als overzichtelijkheid en het gebruik van voort-
gangsbewaking . Het aspect betrouwbaarheid komt ook bij het deelgebied "Technologie" als
speerpunt naar voren (smalle range 1-3) . Hierin komt duidelijk naar voren de afhankelijk-
heid van de bedrijfsprocessen en informatiestromen van de ICT . Opgemerkt wordt dat bij
problemen met de gebruikte ICT systemen een adequate afhandeling van patiëntenorders
haast onmogelijk is .

• Systeemintegratie: Ook kan systeemintegratie als speerpunt gezien worden . Bij zeven van de
acht geïnterviewden scoort dit aspect van het deelgebied "Technologie" hoog (sores van 1 of
2). De enige lage score (score 5) is te verklaren doordat deze persoon dit aspect associeerde
met het EPD (communicatie met externe partijen) en niet met de interne ICT architectuur
van de diagnostische centra .

• Service: Zoals in de vorige paragraaf naar voren komt wordt "Service" als belangrijkste
deelgebied gezien . Op twee geïnterviewde personen na krijgt dit deelgebied een hoge (scores
van 1 of 2) prioriteit . Het bestaansrecht wat wordt gecreëerd door het bieden van goede
service, doordat de DC's zich hiermee onderscheiden van de concurrentie, wordt als reden
gegeven voor deze hoge prioriteit .

• Vermindering wachttijd patiënt : Uit de externe analyse komt naar voren dat patiënten steeds
belangrijker gevonden worden . Deze trend komt naar voren in de hoogste gemiddelde pri-
oriteit binnen het deelgebied "Service" (gemiddelde prioriteit = 2,63) die gegeven wordt
aan het aspect vermindering van de wachttijd van de patiënt . Als tweede reden wordt de
geïnterviewden aangehaald dat dit aspect een voordeel moet opleveren ten opzichte van de
concurrentie . Hierin, snelle mogelijkheid tot behandeling, onderscheiden de diagnostische
centra zich van onder andere de ziekenhuizen .

Enkele "negatieve"speerpunten : De "negatieve"speerpunten die naar voren zijn gekomen wor-
den hieronder puntsgewijs gegeven met daarbij een korte toelichting . Met "negatief" wordt be-
doeld die aspecten en deelgebieden die minder belangrijk (lage prioriteit) gevonden worden door
de geïnterviewde personen. De volgende speerpunten worden gevonden :

• Technologie : In de vorige paragraaf zijn de deelgebieden behandeld . Hierin komt naar voren
dat het deelgebied "Technologie" als een middel wordt gezien en niet als doel op zich . De
redenering is dat het voornamelijk ondersteuning biedt aan de bedrijfsprocessen en informa-
tiestromen om bijvoorbeeld efficiëncy voordelen te behalen of de service te vergroten . Dit
vertaald zich in een lage prioriteit (gemiddelde prioriteit = 3,38) op dit deelgebied .

• Beveiliging: Binnen het deelgebied "Technologie" wordt weinig prioriteit gehecht (range 3-4)
aan het aspect beveiliging. De redenering hierbij is dat het aspect minimaal aan de eisen
moet voldoen die door de overheid hieraan worden gesteld, maar het hoeft geen speerpunt
te worden .

• Nieuwe technologiën : De minste prioriteit wordt gegeven aan nieuwe technologiën (scores
van 4 of 5). Het is voldoende als de aanwezige technologie er maar voor kan zorgen dat de
bedrijfsprocessen en informatiestromen betrouwbaar en efficiënt verlopen . Het wordt over
het algemeen niet gezien als speerpunt waarmee voorop gelopen kan worden ten opziche van
de concurrentie .

. Flexibiliteit : Als minst belangrijke aspect (gemiddelde prioriteit = 4,75) binnen het deelge-
bied "Kwaliteit" wordt flexibiliteit genoemd . De enige hoge prioriteit die gegeven is komt
voort uit het idee dat Stichting Synergos snel moet kunnen "schakelen" om in te spelen op
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ontwikkelingen in de markt . Dit is een externe invalshoek en er wordt hiermee niet gekeken
naar de flexibiliteit van de bedrijfsprocessen en informatiestromen . Als reden voor de lage
prioriteit wordt aangegeven dat de processen liever volgens een strakke organisatie en struc-
tuur verlopen, welke betrouwbaar en voorspelbaar zijn . Dit in tegenstelling met wat onder
flexibel wordt verstaan : de mogelijkheid om deze bedrijfsprocessen makkelijk aan te kunnen
passen op wisselende omstandigheden .

• Controleerbaarheid : Het aspect controleerbaarheid heeft ook een lage prioriteit (gemiddel-
de prioriteit = 4,50) . Naast één hoge prioriteit wordt voornamelijk gedacht dat het niet
belangrijk is om achteraf bepaalde stappen in het bedrijfsproces te kunnen controleren . De
redenatie hierbij is dat het eindproduct moet kloppen, maar dat het niet achteraf nodig moet
zijn dit te controleren. Impliciet wordt hiermee verondersteld dat elke ondernomen stap in
het bedrijfsproces met hoge betrouwbaarheid genomen dient te worden .

• Vermindering wachttijd aanvrager : Bij service wordt het verminderen van de wachttijd van
de aanvrager aangestipt als aspect met de laagste prioriteit (gemiddelde prioriteit = 4,75) .
Op één ondervraagde persoon na is iedereen van mening dat de huidige rapportagetijd bij
een patiëntenorderstroom voldoende is. Mits deze zonder noemenswaardige problemen wordt
uitgevoerd .

5 .2 Bedrijfsproces en Informatiestroom Analyse

In deze paragraaf worden de activiteiten besproken die komen kijken bij een patiënten-orderstroom
van een ECG-functieonderzoek en bij die van een CVR-oproep . Deze analyse dient als basis (nul-
situatie) voor de ontwerpfase waarin verbetervoorstellen worden gedaan . Eerst worden de beoor-
delingscriteria gegeven en toegelicht waarop het herontwerp van de CVR-dienst wordt getoetst .
Vervolgens komen aan de orde het traject behorende bij een ECG-functieonderzoek en bij de CVR-
dienst. Bij beide processen zal worden aangegeven met welke informatiesystemen, documentatie en
medewerkers ze te maken krijgen . Ook zal elk bedrijfsproces worden weergegeven in een procesmo-
del ter verduidelijking van het geheel en als opstap naar de ontwerpfase waarin verbetervoorstellen
worden gedaan voor de beschreven bedrijfsprocessen en informatiestromen .

5.2.1 Beoordelingscriteria Herontwerp

Om de voorgestelde verbetervoorstellen te evalueren zijn er beoordelingscriteria opgesteld . Deze
beoordelingscriteria geven inzicht in de kwaliteit van het herontwerp en de invloed die trade-offs
hebben bij herontwerpvoorstellen. Na de behandeling van deze criteria wordt als afsluiting van de-
ze paragraaf een grafische weergave gegeven van een tijdlijn . Hierop staan de gedefinieerde tijden
grafisch weergegeven. Deze tijdlijn dient als verduidelijking van de gehanteerde beoordelingscrite-
ria.

Beoordelingscriteria

De volgende beoordelingscriteria worden gebruikt om het herontwerp te toetsen :

Aantal betrokken medewerkers : Dit beoordelingscriterium geeft inzicht in het aantal verschil-
lende medewerkers dat bij de afhandeling van een patiëntenorder betrokken is . Activiteiten die
door medewerkers worden uitgevoerd zijn gevoelig voor fouten . Hoe meer medewerkers bij één be-
drijfsproces betrokken zijn des te groter de kans op menselijke fouten : dossiers die blijven liggen,
vergeten of verkeerd verwerkt worden. Door het toepassen van verbetervoorstellen is het misschien
mogelijk om het aantal betrokken personen bij een patiëntenorderstroom te verminderen en hier-
mee de kwaliteit te vergroten . Bij deze kwaliteitsverbetering valt te denken aan een reductie van
de complexiteit en/of het overzichtelijker maken van het bedrijfsproces . De notatie A,,,, wordt voor
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dit beoordelingscriterium gebruikt .

Aantal fysieke overdrachtsmomenten: Bij de afhandeling van een patiëntenorder komen veel
fysieke overdrachtsmomenten voor . Elk overdrachtsmoment betekent een mogelijkheid tot fouten
en/of vertraging in de verwerking van de order . De kans op fouten wordt verkleind bij het re-
duceren van deze overdrachtsmomenten . Andere aspecten die verbeterd kunnen worden zijn de
beheersbaarheid en de overzichtelijkheid. De notatie Af wordt gebruikt voor het aantal fysieke
overdrachtsmomenten .

Gemiddelde doorlooptijd: De gemiddelde doorlooptijd van een patiëntenorder geeft indirect de
grenzen aan voor de rapportagetijd naar de aanvrager toe en hiermee ook of de door de organisatie
gestelde normen voor een rapportage gehaald worden . Als de doorlooptijd van een order verkort
kan worden heeft dit positieve gevolgen voor de service naar de aanvrager toe . Dit beoordelings-
criterium kan in de volgende wiskundige notatie worden weergegeven :

Td = L.~ 1(tr,% - to,z)N (5.1)

Hierin is Td de gemiddelde doorlooptijd, tr,i de tijd waarop order i gerapporteerd wordt (order ge-
autoriseerd), to,2 de tijd waarop order i aangemeld is in GLIMS en N het aantal aangemelde orders .

Gemiddelde overschrijdingstijd : De gemiddelde overschrijdingstijd geeft inzicht in de aard van
de overschrijdingen van de rapportagenorm . Voor de interpretatie van dit beoordelingscriterium
zal het aantal overschrijdingen en de duur van de individuele overschrijdingen in de beoordeling
meegenomen worden. Als door een verbeterd bedrijfsproces de gemiddelde overschrijdingstijd ver-
minderd wordt en het aantal overschrijdingen afneemt heeft dit positieve consequenties voor de
service die geleverd wordt door de diagnostische centra . De wiskundige notatie voor de gemiddelde
overschrijdingstijd kan als volgt worden weergegeven :

T- (tr,z - tn,z )+- Ao (5.2)

Hierin is To de gemiddelde overschrijdingstijd, Ao het aantal overschrijdingen, tr,i de rapportage
tijd van de ide order en tn,i de tijd waarop de rapportage voor de ide volgens de norm ontvangen
moet zijn .

Fractie voortgangsbewaking : Voortgangsbewaking houdt in dat de status van een patiënten-
orderstroom te achterhalen is . Bij het ontbreken van deze bewaking kunnen fouten ontstaan door-
dat dossiers blijven liggen en/of niet worden opgemerkt . Een grotere fractie van de tijd dat de
voortgangsbewaking gegarandeerd is impliceert hierdoor een kleinere kans op fouten en een be-
ter inzicht in het stadium waarin een order zich moet bevinden (status van het onderzoek) . De
wiskundige notatie van de fractie van voortgangsbewaking is :

Fv = Z,v (5.3)
Til

Hierin is F, de fractie van de tijd dat er voortgangsbewaking is, T, de gemiddelde tijd dat er
voortgangsbewaking is en Tp de gemiddelde totale duur van een patiëntenorderstroom .

Aantal mogelijke procesgangen : Met procesgang wordt hier bedoeld het aantal verschillende mo-
gelijkheden waarop een patiëntenorderstroom verwerkt kan worden . Als een patiëntenorderstroom
van een bepaald onderzoek op meerdere manieren uitgevoerd kan worden leidt dit tot complexere
en onoverzichtelijke processen . Fouten in de afhandeling kunnen hierdoor eerder ontstaan . De no-
tatie Ap wordt gebruikt voor het aantal mogelijke procesgangen .
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Kwalitatieve beoordeling : Kwaliteit is een breed begrip . Toch geeft een redenatie over de mo-
gelijke effecten van het toepassen van een herontwerpvoorstel inzicht in een mogelijke verbetering
op bepaalde aspecten van kwaliteit . De aspecten uit het duivelsvierkant[4] zoals beschreven in
hoofdstuk 4 worden gebruikt als handvatten voor de redenatie om de invloed van het herontwerp
te beoordelen. Dit zijn de aspecten tijd (T), kosten (K) en flexibiliteit (F) . Het kwaliteitsaspect
(Q) wordt opgedeeld in de volgende aspecten : Complexiteit(C), Betrouwbaarheid (B) en Service
(S) . Voor deze aspecten is gekozen omdat ze als speerpunt naar voren zijn gekomen tijdens de
interne-, externe- en probleemanalyse .

Tijdlijn

In figuur 5.1 wordt een tijdlijn weergegeven met daarop alle relevante momenten tijdens een
patiëntenorderstroom . Deze tijden zijn nodig om de prestaties op ondermeer de doorlooptijd en
overschrijdingstijd te berekenen . In het figuur staan ook de beoordelingscriteria grafisch afgebeeld .
Deze tijden' worden in de volgende paragraaf gebruikt bij de data-analyse van de bedrijfsprocessen
en informatiestromen van een los ECG functeonderzoek en de CVR-dienst .

C~

Íb ta

TW—-*
(Wachttijd)

to tu

Tp-
(Patiëntenorderstroomduur)

tv

Td-
(Doorlooptijd)

tn tr

To
(Overschrijdingstijd)

®®®®®®®®®®®®® -T„ -®®®®®®®®®®®®®
(Voortgangsbewakingtijd )

Figuur 5 .1: Een tijdlijn met belangrijke momenten van een patiëntenorderstroom

De momenten en trajecten zijn gedefinieerd als volgt :

• tb : Dit is de inboekdatum en het tijdstip van een afspraak in CS-Agenda . Het moment dat een
patënt belt met het call-centrum om een afspraak te maken voor een ECG-functieonderzoek .
Bij een oproep vanuit de CVR-dienst is dit het moment waarop de oproepen worden inge-
pland. Deze kan veranderen als de patiënt de afspraak verzet (nieuwe inboekdatum) .

• ta : Dit is de datum en het tijdstip waarop de afspraak staat ingepland in CS-Agenda . Het
daadwerkelijke onderzoek kan iets eerder of later beginnen afhankelijk van hoe laat de patiënt
aanwezig is en de medewerker beschikbaar .

• to : Dit is de datum en het tijdstip waarop de patiëntenorder wordt aangemeld in GLIMS .
Bij het DCE en het DCH gebeurt dit voor aanvang van het onderzoek. Daarentegen vindt
bij decentrale locaties eerst het onderzoek plaats en wordt pas later de order aangemeld bij
een DC .

• tu: Dit is de datum en het tijdstip waarop de uitslag wordt ingevoerd in GLIMS .
'De gebruikte tijden en beoordelingscriteria zijn in deze paragraaf in algemene termen behandeld . De paragrafen

waar deze worden gebruikt geven aan of ze van toepassing zijn op een van de volgende variabelen : type onderzoeken
(ECG, CVR of CVRE) en onderzoekslocaties (DCE, DCH of Decentraal). In de paragrafen waar dit onduidelijk is
wordt per behandelde tijd of beoordelingscriterium de variabelen gegeven .
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• t, : Dit is de datum en het tijdstip van de validatiestap in GLIMS voor de ingevoerde uitslag .

• tn : Dit is het moment, de datum plus het tijdstip, waarop de aanvrager een rapportage mag
verwachten. Bij een los ECG-functieonderzoek is bijvoorbeeld de norm voor rapportage 2
dagen [28] na het uitgevoerde onderzoek .

• t,.: Dit is de datum en het tijdstip waarop de order in GLIMS wordt geautoriseerd . Na deze
autorisatiestap kan de rapportage verstuurd worden naar de aanvrager .

• Td : Dit is de doorlooptijd van een patiëntenorder . Deze loopt van (to) tot (t , ) .

• Tw : Dit is de wachttijd van een patiënt . Deze loopt van (tb) tot (ta) .

• Tp : Dit is de totale duur van een patiëntenorderstroom . Deze loopt van tb tot (t,)-

• T,,: Dit is de totale tijd dat er inzicht is in de status van een order tijdens de duur van een
patiëntenorderstroom (Tp) .

5.2.2 ECG Functieonderzoek

Een ECG-functieonderzoek kan globaal onderscheiden worden in verschillende subprocessen . De-
ze subprocessen komen overeen met de fases van een patiëntenorderstroom zoals beschreven in
paragraaf 2 .3. Per subproces zullen daarom de activiteiten beschreven worden en zal waar nodig
onderscheid gemaakt worden per locatie waar een onderzoek kan plaatsvinden .

Aanmelding : Als een patiënt doorverwezen wordt door een huisarts maakt hij of zij een af-
spraak via het call-centrum. Dit onderzoek kan worden uitgevoerd bij één van de diagnostische
centra of een decentrale locatie . Onder deze decentrale locaties valt ook de mogelijkheid om het
onderzoek thuis te laten plaatsvinden . Bij een losse ECG aanvraag wordt de gemaakte afspraak
ingevoerd in het systeem CS-Agenda door een medewerker van het call-centrum . Een patiënt kan
ook zijn opgeroepen vanuit de CVR-dienst . Indien de patiënt reeds bekend is bij de dienst wordt
een oproepbrief naar deze persoon verstuurd met daarop de datum, tijd en plaats van het onder-
zoek. De patiënt kan deze datum telefonisch verzetten naar een andere datum . De patiënt belt
hiervoor met het call-centrum die de persoon doorverbindt met de CVR-dienst, of rechtstreeks met
de CVR-dienst. De CVR-dienst kan vervolgens in overleg met de patiënt de afspraak verzetten in
CS-Agenda. Op de afgesproken datum, tijd en plaats meldt de patiënt zich eerst bij de balie van
het diagnostisch centrum. Hier worden de gegevens van deze persoon gecontroleerd of, indien de
patiënt nog niet bekend is, toegevoegd in CS-Patiënt door een medewerker van de balie. Bij het
DCH wordt vervolgens door dezelfde baliemedewerker de order aangemeld in GLIMS . Bij het DCE
gebeurt dit aanmelden door een andere baliemedewerker. Een nieuwe patiënt voor de CVR-dienst
kan telefonisch of met een speciaal aanvraagformulier via de aanvrager hierin opgenomen/hierbij
aangemeld worden. De gegevens van de patiënt zijn dan reeds bekend en hoeven niet meer toege-
voegd te worden op het moment van het onderzoek in CS-Patiënt .

Onderzoek: Bij het diagnostisch centrum waar het onderzoek plaatsvindt wordt voor het on-
derzoek een statusmap klaargelegd. In deze statusmap zit een anamneseformulier en eventueel
oude ECG's van de patiënt . Nadat de patiënt is opgehaald uit de wachtkamer kan het onderzoek
beginnen. Het onderzoek bestaat uit het op papier afnemen van de anamnese door een medewerker
van de biometrie afdeling . Vervolgens moeten de gegevens gecontroleerd of toegevoegd worden in
het systeem van het ECG apparaat (CardioPerfect) en wordt een ECG gemaakt . De gemaakte
ECG wordt uitgeprint bij de afdeling administratie en kan daarna worden voorbeoordeeld door
een hiervoor bevoegde medewerker van de biometrie afdeling .

Het beschreven onderzoek kan ook plaatsvinden bij een decentrale locatie . Bij aankomst van
de patiënt worden dan eerst de gegevens gecontroleerd op het aanvraagformulier of de oproepbrief .
Vervolgens worden gegevens in CardioPerfect gecontroleerd of toegevoegd en de ECG gemaakt .
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De digitale ECG kan dan per email verstuurd worden naar het desbetreffende diagnostisch cen-
trum. Hier vindt vervolgens ook een voorbeoordeling plaats door een bevoegde medewerker van
de afdeling biometrie . Het aanvraagformulier wordt later door een chauffeur van Stichting Syn-
ergos naar het desbetreffende diagnostisch centrum gebracht . Hier kan het dossier compleet ge-
maakt/samengevoegd worden met de voorbeoordeelde ECG print . Vervolgens vindt de verwerking
van het onderzoek plaats zoals een order die op een diagnostisch centra is uitgevoerd .

Verwerking: Voor de verwerking classificeert een bevoegde medewerker van de afdeling biome-
trie de ECG print in één van de volgende drie klassen :

1. Normaal: een ECG wordt als normaal beoordeeld als de gevonden waarden binnen de hiervoor
gestelde normen vallen . De beoordelaar kan natuurlijk afwijken van deze regel en de ECG
bij enige twijfel alsnog versturen ter beoordeling van een externe specialist .

2. Ter beoordeling van externe specialist : een ECG wordt ter beoordeling naar een externe
specialist verstuurd als enkele gestelde normen voor de gemaakte ECG overschreden worden .
Ook wordt een cardioloog, externe specialist, geraadpleegd bij enige twijfel van een ECG die
toch binnen alle gestelde normen valt .

3. CITO: een ECG wordt CITO (voor spoed verwerking) beoordeeld als gestelde normen in
een bepaalde mate overschreden worden. Een adequate handelswijze is dan genoodzaakt .
Zo wordt met de aanvrager contact gezocht en de ECG onmiddelijk gefaxt naar een externe
specialist . Verdere afhandeling is afhankelijk van het overleg met de aanvrager, de beoordeling
en mening van de specialist .

Vaak wordt na de voorbeoordeling de ECG met het anamneseformulier opgestuurd naar een
externe specialist, een cardioloog van een ziekenhuis . Voor het DCE geldt dan dat bij het opsturen
van het ECG en het anamneseformulier dit aangetekend wordt op een verzendlijst . Vervolgens
wordt de statusmap opgeborgen in het "slapend archief'van de administratieve afdeling . Nadat
het ECG en anamneseformulier beoordeeld terugkomt wordt deze, na samenvoeging met de status-
map uit het "slapend archief', door de administratie van het desbetreffende diagnostisch centrum
verwerkt in GLIMS. Na invoering van de uitslaggegevens in GLIMS, moet de uitslag eerst ge-
confirmeerd en vervolgens geautoriseerd worden door een hiervoor bevoegde medewerker van de
afdeling biometrie. Bij een onderzoek uitgevoerd op het DCH moet bij het gebruik maken van
een externe specialist de ECG print en het anamneseformulier getransporteerd worden naar de
wisselkast van het DCE . Een chauffeur neemt dit transport van en naar het DCH voor zijn rekening .

Rapportage: Na de autorisatie wordt het dossier gearchiveerd en kan de rapportage en facturatie
verstuurd worden . De rapportage wordt automatisch geprint en vervolgens verstuurd vanuit de
postkamer van het DCE . Nadat een order is geautoriseerd kan ook de facturatie naar de juiste
instantie/persoon gestuurd worden .

ECG procesmodellen

Om een duidelijk beeld te krijgen van de activiteiten die onderscheiden kunnen worden per proces-
gang van een patiëntenorderstroom worden de procesmodellen in bijlage F per onderzoekslocatie
gegeven. Deze procesmodellen zijn gemaakt met het modelleer- en simuleerprogramma Protos .
Een korte uitleg van de gebruikte tools voor het modelleren zijn te vinden in bijlage L . Hierin
wordt ook de tool Woflan kort uitgelegd, waarmee de correctheid van de gemaakte procesmo-
dellen aangetoond kan worden . De outputfiles van deze toetsing zijn te vinden bij verschillende
procesmodellen in bijlage F . De volgende definitie voor correctheid wordt gevonden :

33



Analyse

Een workflow netwerk is correct als voor elke case de procedure uiteindelijk stopt en op
dit moment alleen een "token" zich in de eind plaats bevindt . De overige plaatsen moeten
op dit moment leeg zijn. Verder mogen er geen "dode"transities zijn . Het moet dus
mogelijk zijn om een willekeurige taak te volbrengen door het volgen van het aangewezen
pad door het workflow netwerk [1] .

Om het overzicht compleet te maken zal in bijlage F een rollendiagram gegeven worden waarin
de verschillende rollen en afdelingen (resources) die betrokken zijn bij een ECG-functieonderzoek
per onderzoekslocatie schematisch worden weergegeven . Een overzicht van de gebruikte ICT kan
gevonden worden in bijlage K .

Ter verduidelijking worden de verschillen tussen, en de opmerkelijkheden in de procesmodellen
hieronder toegelicht :

Verschillen tussen procesmodellen: Een verschil tussen de locaties ligt in de aanmelding van
een patiëntenorder. Deze activiteit bestaat bij het DCE uit twee subtaken die door verschillende
medewerkers wordt verricht en bij het DCH worden beide taken door één medewerker verricht .
Een ander verschil ligt in het transporteren van gegevens/materiaal van het DCH naar het DCE
en terug. Dit komt doordat sommige faciliteiten alleen vanaf het DCE gebruikt kunnen worden .
Het transporteren van materiaal komt ook voor bij een decentraal onderzoek .

Opmerkelijkheden: Bij een onderzoek op een decentrale locatie wordt de order pas naderhand
aangemeld bij een diagnostisch centrum . Een opmerkelijkheid is ook dat de verwerking van een
decentraal uitgevoerd onderzoek plaats vindt op een diagnostisch centrum . Deze verwerking ver-
loopt dan volgens het procesmodel van één van de diagnostische centra (dit is aangegeven met de
activiteit "Verwerking door DCE/DCH1 ") . Als laatste moet opgemerkt worden dat de aanmelding
en verwerking van een onderzoek bij het DCH op flexibelere manier kan verlopen dan op het DCE .
Dit door de grote van het DCH ten opzicht van het DCE en de duidelijkere scheiding in afdelingen
en verantwoordelijkheden op het DCE.

Problematiek ECG-functieonderzoek

De gevonden problematiek bij een patiëntenorderstroom in het algemeen (paragraaf 3 .1 .2) is de
aanleiding geweest voor het onderzoek. Specifiek zal nu worden gefocust op de problematiek die
wordt ervaren bij een procesgang van een ECG-functieonderzoek . De bevindingen worden hieron-
der uiteengezet :

Overzicht: Een los ECG-functieonderzoek kan op de verschillende locaties van Stichting Syn-
ergos worden uitgevoerd. Bij de verwerking van een ECG kunnen daarom ook verschillende afde-
lingen betrokken zijn . Doordat het niet altijd mogelijk is om vanaf de verschillende afdelingen de
status van een order terug te vinden, is er weinig overzicht tijdens de patiëntenorderstroom . Het
gebrek aan overzicht kan er toe leiden dat dossiers onnodig lang blijven liggen waardoor een snelle
rapportage niet mogelijk is .

Voortgangsbewaking: Van de aanmelding van een ECG-functieonderzoek in GLIMS tot de eer-
ste verwerking van de uitslag door de administratie worden geen stadia onderscheiden die door
verschillende belanghebbenden teruggevonden kunnen worden . Echter tussen de aanmelding en
verweking is het mogelijk dat een order getransporteerd wordt tussen de diagnostische centra,
doorgegeven wordt door afdelingen en een externe specialist geraadpleegd moet worden . Het ge-
brek aan voortgangsbewaking tijdens het onderzoek maar ook tijdens de verwerking leidt ertoe
dat de doorlooptijd van een order onnodig lang is doordat dossiers vergeten worden .

Orderlogistiek DCH en DCE : Bij de onderzoeken die zijn uitgevoerd op het DCH of een decen-
trale locatie bestaat de noodzaak om dossiers te transporteren naar het DCE voor beoordeling .
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Deze orderlogistiek gaat over verschillende afdelingen en vergroot de kans op een lange doorloop-
tijd van een patiëntenorder. De kans dat een order van DCE blijft liggen wordt vergroot doordat
er onbedoeld door het DCE prioriteit wordt gegeven aan eigen orders .

ECG data-analyse

In dit gedeelte van het verslag komt de data-analyse van een los ECG-functieonderzoek aan de
orde. Deze analyse geeft inzicht in de prestaties en eigenschappen van de huidige bedrijfsproces-
sen en informatiestromen die bij een dergelijk ECG-functieonderzoek betrokken zijn . De gebruikte
methode om de data en enkele beoordelingscriteria te achterhalen wordt eerst behandeld . De data-
analyse van een los ECG-functieonderzoek wordt vervolgens afgesloten met de prestaties op de
beoordelingscriteria, zoals beschreven in paragraaf 5 .2 .1. Deze worden door middel van een tabel
gegeven .

Methode : De data die zijn gebruikt voor de analyse zijn verkregen door het combineren
van informatie uit de systemen CS-Agenda en GLIMS . Deze data is uit de genoemde systemen
geëxtraheerd, door het uitvoeren van enkele "zoek" queries . Het eindresultaat is per systeem in
de vorm van een Excel-bestand aangeleverd . Vervolgens zijn deze resultaten handmatig gekoppeld
door gebruik te maken van de unieke patiëntnummers in beide Excel-bestanden . In bijlage M
staan de gecombineerde bestanden welke zijn gebruikt voor de data-analyse . De verkregen data
bestrijken een periode van februari tot en met april 2007 en betreffen specifieke informatie over
losse ECG-functieonderzoeken en oproepen vanuit de CVR-dienst . De formules uit paragraaf 5 .2 .1
en de gevonden data zijn gebruikt om de prestaties van het bedrijfsproces te achterhalen en staan
weergegeven in tabel 5 .2. Enkele opmerkelijkheden die zijn gevonden tijdens het verwerken van de
informatie worden hieronder behandeld :

. Tijdens het koppelen van de beide bestanden blijken er orders niet terug te vinden te zijn .
Ook zijn er orders gevonden waarvan een deel van de informatie ontbrak . Deze data zijn
buiten beschouwing gelaten bij de data-analyses .

. Bij de ECG-functieonderzoeken die op het DCH zijn uitgevoerd zijn alle beschikbare orders
gebruikt. Dit aantal van 40 orders is vervolgens als richtlijn genomen voor de overige data .
Voor de overige locaties (DCE en Decentraal) en oproepen vanuit de CVR-dienst waren meer
orders aanwezig . Echter de beschikbare tijd en de arbeidsintensieve verwerking is de reden
dat slechts rond de 50 random gekozen onderzoeken zijn meegenomen in de data-analyse.

Om het aantal medewerkers en fysieke overdrachten te achterhalen wordt gebruik gemaakt
van het procesmodel van een ECG-functieonderzoek zoals gegeven in bijlage F . Het proces begint
met nul betrokken medewerkers en fysieke overdrachten. Vervolgens worden de activiteiten in
de volgorde waarop ze worden uitgevoerd nagelopen . Bij elke activiteit, waarbij een medewerker
betrokken is of een fysieke overdracht plaatsvindt, worden de beoordelingscriteria bijgehouden door
A,,,, en AF met één te verhogen (activiteiten worden altijd door één medewerker uitgevoerd) . Deze
procedure wordt herhaald tot het einde van het procesmodel is bereikt. De laatste activiteit van het
procesmodel komt overeen met de laatste stap in de verwerking van een ECG-functieonderzoek .
Het gevonden aantal medewerkers en overdrachten betrokken bij de patiëntenorderstroom zijn nu
bekend. De volgende vier kanttekeningen zijn bij de gehanteerde methode van belang :

1 . In de procesmodellen staan het minimale en maximale aantal betrokken medewerkers en over-
drachten gegeven (A,,.t : [min, max]/Af : [min, max]) tot de betreffende activiteit van het
bedrijfsproces. Een verschil tussen het aantal betrokken medewerkers en fysieke overdrachten
ontstaat doordat de orders verschillen in verwerking . Zo worden de ECG-functieonderzoeken
verschillend voorbeoordeeld en zijn er orders waar een externe specialist bij betrokken is
of juist niet . Bij de CVR-dienst data-analyse wordt verder nog onderscheid gemaakt tussen
CVRE- en CVR-oproepen (met of zonder ECG) .
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2. De beoordelingscriteria worden niet weergegeven bij activiteiten in het procesmodel waar
geen verandering van het aantal medewerkers of overdrachten plaatsvindt .

3. Elke verandering van medewerker bij het volgen van de routing is uniek en wordt zo ook
meegenomen in het beoordelingscriterium AM . Als bijvoorbeeld medewerker A een ECG
opstuurt naar een externe specialist, en na terugkomst vervolgens door dezelfde medewerker
A wordt verwerkt, telt dit als drie uniek betrokken medewerkers en niet twee . Deze redenering
is ook van toepassing op het aantal fysieke overdrachten .

4. Mogelijke "loops" in de procesmodellen worden niet extra meegenomen in de beoordelings-
criteria A,,,, en Af . Bijvoorbeeld op het moment dat er een afspraak is gemaakt kan deze
later nog verzet worden zolang de onderzoeksdatum nog niet is verstreken . Bij het eventueel
verzetten van de afspraak wordt het aantal medewerkers echter niet verhoogd . Dit geldt ook
voor eventuele fysieke overdrachten . Zou dit wel kunnen dan is een oneindig aantal betrok-
ken medewerkers en overdrachten in theorie mogelijk . Dit vertekend de beoordeling en wordt
daarom niet meegenomen in de beoordelingscriteria .

Om de fractie van voortgangsbewaking te achterhalen is gebruik gemaakt van de wachttijd
(T,,,) . De enige aanwezige bewaking in de huidige bedrijfsprocessen en informatiestromen is tot de
datum en tijd waarop het onderzoek plaatsvindt (T,) . Een medewerker verwacht op deze datum
en tijd (ingepland in CS-Agenda) een patiënt voor een onderzoek (TZ„ = T„) . Door de definitie van
het beoordelingscriteria F„ gegeven in paragraaf 5 .2.1 wordt deze berekent door gebruik te maken
van de volgende formule :

Fv = ~"'
(5 .4)

T

P
De behandelde methode voor de data, het aantal betrokken medewerkers en fysieke overdrach-

ten en fractie van voortgangsbewaking gelden in het algemeen ook voor de data-analyses van
de CVR-dienst (paragraaf 5 .3) en het herontwerp (paragraaf 6 .3) . Enkele opmerkelijkheden die
specifiek voor een ECG-functieonderzoek van toepassing zijn worden hieronder gegeven :

. In het procesmodel van een ECG-functieonderzoek uitgevoerd op het DCE komt de activiteit
"Transport naar DCE" voor in de verwerkingsfase (bijlage F) . Het minimaal aantal betrok-
ken medewerkers en fysieke overdrachten zijn hier met twee toegenomen ten opzichte van
de activiteit "Behandeling door verantwoordelijke" . Dit komt omdat deze activiteit alleen
mogelijk is als er ook eerst een transport naar het DCH heeft plaatsgevonden . Vervolgens
vindt pas de beoordeling door de verantwoordelijke medewerker plaats (verhoging van aantal
betrokken medewerkers en fysieke overdrachten met één) .

. In het procesmodel van een ECG-functieonderzoek uitgevoerd op een decentrale locatie
komt de activiteit "Verwerking door DCE/DCH(1)" voor (bijlage F) . Ten opzichte van
de voorgaande activiteit worden hier de beoordelingscriterium A,,,, verhoogd met [2, 9] en
A f met [0, 8] . Dit aantal komt overeen met het aantal betrokken medewerkers en fysie-
ke overdrachten bij de verwerking op het DCE (Ar,,, : [0, 9], Af : [0, 8]) of het DCH
(A,,,, : [2, 7], Af :[0, 7]). Vervolgens worden de beide beoordelingscriteria bij de activitei-
ten "Verwerking CITO uitslag" en "Verwerking uitslag" verhoogd met één . Dit gebeurt
zowel bij het minimaal als maximaal betrokken aantal medewerkers en fysieke overdrachten .
Deze verhoging compenseert de handelingen die zijn gemaakt bij het aanmelden van de or-
der (activiteit "Patiëntgegevens aanp./ toev.") en niet zijn meegenomen door het parallelle
karakter van het gemodelleerde proces .

Prestaties: In tabel 5.2 worden de prestaties en data behorende bij een los ECG-functieonderzoek
gepresenteerd. Voor iedere locatie worden de verschillende beoordelingscriteria van een genalyseerd
ECG-functieonderzoek gegeven . De opbouw van de gevonden waarden voor het aantal medewer-
kers (A,,,,) en het aantal fysieke overdrachten (Af) zijn terug te vinden in de procesmodellen van
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een los ECG-functieonderzoek (bijlage F) .

Tabel 5.2: De data-analyse voor een los ECG-functieonderzoek

Locatie Prestaties op Beoordelingscriteria en Overige Data'

Data Analyse
ECG N Td To Tw Fv Ao A~ AP Af P~ Rd
DCE 44 2,64 1,78 4,77 66% 26 [4,181 2 [4,15] 41% [0,06 , 7,221
DCH 40 2,34 3,28 2,15 53% 12 [6,15] 1 [3,13] 60% [0,01 , 22,13]
Decentraal 45 2,87 2,83 5,47 71% 35 [6,19] 1/2' [5,16] 23% [0,18 , 10,771

'De prestaties op tijdsfactoren staan gegeven in dagen
óAlléén bij het traject van het maken van, tot de datum en tijd van een afspraak is er voortgangsbewaking
'Afhankelijk van het DC waar de order wordt verwerkt

Enkele indicatoren die niet zijn behandeld bij de beoordelingscriteria worden hieronder toege-
licht . Deze zijn in de tabel opgenomen omdat ze het inzicht in de prestatie van de bedrijfsprocessen
en informatiestromen vergroten. Zo geeft het interval Rd inzicht in de extremiteit van doorloop-
tijden van een patiëntenorderstroom .

• Pn : Dit is het percentage van aantal patiëntenorders wat de norm haalt voor het rapporteren
van de uitslag .

• Rd : Dit is de doorlooptijdeninterval van de patiëntenorders . Hierin wordt de kortste en
langste gevonden doorlooptijd gegeven .

5.2 .3 CVR-dienst
Een onderscheid in subprocessen zoals toegepast bij het ECG-functieonderzoek is ook mogelijk
bij de patiëntenorderstroom van de CVR-dienst . De fasen aanmelding, onderzoek, verwerking en
rapportage worden in deze paragraaf uitgelicht en beschreven .

Aanmelding : De CVR-dienst roept periodiek (jaarlijks) patiënten op voor een onderzoek . Door
de dienst worden lijsten geprint per locatie van patiënten die opgeroepen moeten worden voor
de komende maand . Dit gebeurt in MS Acces. In dit databaseprogramma worden ook eventuele
veranderingen in de gegevens aangepast . Deze lijsten worden door een medewerker handmatig
ingepland in CS-Agenda en aan de hand van deze planning worden de oproepbrieven uitgeprint
en verstuurd. Patiënten kunnen telefonisch deze afspraak verzetten door contact op te nemen met
de CVR-dienst of het call-centrum. Andere vragen betrefende de oproep worden altijd door de
CVR-dienst afgehandeld . Bij de CVR-dienst komen twee typen onderzoeken voor . Deze typen
worden hieronder toegelicht :

1 . Primair onderzoek: onder primair worden de onderzoeken bedoeld van patiënten die geen
voorgeschiedenis hebben met hart- en/of vaatziektes . Dit type onderzoek is verder op te
delen in een onderzoek met ECG of zonder ECG .

2. Secundair onderzoek: onder secundair worden de onderzoeken bedoeld van patiënten die
wel een voorgeschiedenis hebben met hart- en/of vaatziektes . Wederom kan het onderzoek
uitgevoerd worden met of zonder een ECG .

Onderzoek : De patiënt meldt zich vervolgens met zijn of haar oproepbrief bij de locatie waar
het onderzoek wordt uitgevoerd . Hier wordt de patiëntenorder aangemeld in GLIMS en de status-
map klaargelegd voor de biometrist. Na het ophalen van de patiënt kan het onderzoek beginnen .
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Het onderzoek bestaat altijd uit het afnemen van een anamnese, bloed- en urine-onderzoek en een
antropometrisch onderzoek (lengte-, gewichts- en bloeddrukmeting) . Dit onderzoek kan worden
aangevuld met een ECG, welke dan altijd gelijktijdig plaatsvindt met de andere onderdelen van
het onderzoek . De beoordeling van het ECG gaat buiten de CVR-dienst om, deze wordt door de
biometrie afdeling verwerkt zoals beschreven in paragraaf 5 .2 .2 .

Bij een onderzoek op een decentrale locatie worden eerst de oproepbrief, het onderzoeksmate-
riaal en het anamneseformulier door een chauffeur naar één van de diagnostische centra gebracht .
Hier wordt vervolgens de order aangemeld in GLIMS .

Verwerking: Bij de verwerking van een oproep vanuit de CVR-dienst wordt eerst door de admi-
nistratie de anamnese ingevoerd in GLIMS . Vervolgens komt het patiëntendossier (met anamnese
en bijvoorbeeld een ECG) voor verdere verwerking bij de CVR-dienst . Hier wordt aan de hand
van het beoordelingsformulier een voorbeoordeling uitgevoerd en toegevoegd in GLIMS . Confir-
meren vindt ook gelijk plaats door het controleren van de uitslag zoals die door de administratie
is ingevuld . Als alles is ingevoerd en geconfirmeerd vindt de autorisatie plaats door een hiervoor
bevoegde persoon van de CVR-dienst .

Patiënten die voor onderzoek naar DCH gaan worden anders verwerkt . Deze patiënten worden
wel opgeroepen vanuit het DCE (MS Access) maar de functieonderzoeken (anamnese en eventueel
een ECG) zelf worden verwerkt en geautoriseerd op het DCH . Vanuit DCH wordt dan een spreek-
uurlijst verstuurd naar het DCE om de patiënten die zijn geweest door te zetten in MS Access .

Rapportage : Nadat de order is verwerkt (geautoriseerd) wordt automatisch een rapport ver-
zonden naar de huisarts en de facturatie verstuurd . Hiermee is de patiëntenorderstroom van de
CVR-dienst beëindigd.

Procesmodellen CVR-dienst

Om een duidelijk beeld te krijgen van de activiteiten die worden verricht door de CVR-dienst
worden de procesmodellen hiervan gegeven in bijlage G. Deze procesmodellen zijn gemaakt met
het modelleer- en simuleerprogramma Protos . De outputfiles van Woflan voor de toetsing van de
modellen zijn ook te vinden in de eerder genoemde bijlage . Om het overzicht compleet te maken
kan in de bijlage F het rollendiagram bekeken worden . Hierin worden de rollen en afdelingen die
betrokken kunnen zijn bij een patiëntenorderstroom van de CVR-dienst schematisch weergegeven .

Verschillen tussen procesmodellen : Net als bij de procesmodellen van een ECG-functieonderzoek
is er een verschil tussen het aanmelden van een order bij het DCE en het DCH . Bij het DCE wordt
het aanmelden van een order door twee medewerkers gedaan en bij het DCH maar door één. Verder
is het transporteren van materiaal en gegevens van het DCH of een decentrale locatie naar het
DCE een anders dan van een onderzoek dat uitgevoerd wordt op het DCE . 1~ansport vindt dan
alleen plaats als bij het onderzoek ook een ECG gemaakt is die ter beoordeling naar een externe
specialist moet .

Opmerkelijkheden: De verwerking van een oproep waarvan het onderzoek wordt uitgevoerd op
een decentrale locatie vindt plaats op één van de diagnostische centra . Dit is ook de reden dat
er geen specifieke procesmodellen voor deze twee fases gegeven zijn . In plaats daarvan kunnen de
procesmodellen van een verwerking en de rapportage van respectievelijk het DCE en het DCH
worden gebruikt . Opmerkelijk is ook dat de CVR-dienst en de administratie op het DCE een eigen
afdeling hebben . De verwerking van een oproep kan hier dan ook meerdere afdelingen doorlopen
(bijvoorbeeld als bij het confirmeren een fout wordt ontdekt) . Bij het DCH is deze fysieke scheiding
van afdelingen minder aanwezig, hier ligt het verschil tussen administratie en CVR-dienst in de
bevoegdheden die medewerkers hebben . Als laatste moet opgemerkt worden dat het maken van
een ECG verloopt als de procesgang van een los ECG-functieonderzoek . Deze is gegeven in bijlage
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Problematiek CVR-dienst

De problematiek die specifiek gevonden is voor de CVR-dienst wordt hieronder gegeven en toege-
licht :

Meerdere rapportages : Bij de afhandeling van een oproep vanuit de CVR-dienst is het mogelijk
dat meerdere rapporten verstuurd worden naar de aanvrager . Het eerste rapport wordt verstuurd
(automatisch) nadat de bloed en urinetesten zijn uitgevoerd . Het rapport bevat alleen de uitslag
van deze bepalingen . Vervolgens bestaat de kans dat een onvolledig rapport wordt verstuurd (auto-
matisch) als de verwerking van de order lang op zich laat wachten (5 dagen) . Op dit rapport staan
de laboratoriumuitslagen en de uitslagen die op het moment van afdrukken zijn geautoriseerd . Bij
de open velden in het rapport wordt vermeld dat de rapportage nog moet volgen . Uiteindelijk
wordt ook een compleet rapport verstuurd als de order geautoriseerd wordt door de CVR-dienst .

Overzicht patiëntendossiers : Het kan voorkomen dat bepaalde velden verkeerd of onvolledig
zijn ingevuld door de administratie . Als dit ontdekt wordt bij de CVR-dienst moet het dossier
teruggebracht worden. Het overzicht waar een order zich bevindt en in welke status gaat hierdoor
verloren. De complexiteit van de orderafhandeling is groot door de vele afdelingen en medewerkers
die hierbij betrokken zijn .

Inzetbaarheid personeel : De autorisatiestap op de CVR-dienst kan maar door een beperkt
aantal personen gedaan worden . Bij ziekte of vakantie kan de afhandeling in gevaar komen omdat
geen bevoegde medewerkers aanwezig zijn waardoor dossiers langere tijd kunnen blijven liggen .

CVR-dienst data-analyse

De data-analyse van de CVR-dienst wordt hier besproken . Zo komt eerst de gehanteerde methode
aan de orde. Vervolgens wordt de data-analyse afgesloten met een overzicht van de prestaties op
de beoordelingscriteria zoals beschreven in paragraaf 5 .2 .1. Deze prestaties worden door middel
van een tabel weergegeven . In deze tabel worden ook andere data gegeven, die het inzicht in de
prestaties van de bedrijfsprocessen vergroten .

Methode : De in paragraaf 5.2.2 behandelde methode voor een los ECG functieonderzoek is
ook geldig voor de oproepen vanuit de CVR-dienst . Enkele opmerkelijkheden die alléén voor de
CVR-dienst van toepassing zijn worden hieronder toegelicht :

• Opvallend is de batchverwerking van CVR-oproepen. Aan de data (bijlage M) is te zien
dat voor veel orders de autorisatiestap op één moment genomen wordt . Een verklaring die
hiervoor gegeven wordt is dat na een bepaalde tijd een lijst wordt uitgeprint met daarop niet
verwerkte orders . Deze worden vervolgens in één batch verwerkt .

• Door medewerkers van de CVR-dienst wordt opgemerkt dat in de periode februari tot en
met april veel procedures wisselden . Ook de overgang eind januari van het laboratorium
informatie systeem MIPS naar GLIMS wordt aangemerkt als verklaring voor de niet op tijd
afgewerkte orders 2 .

• De bepalingen van het bloed en de urine op het laboratorium worden als één activiteit
beschouwd. De reden hiervoor is dat tijdens de oriëntatiefase van het onderzoek naar voren is
gekomen dat hier geen substantiële verbeteringen mogelijk zijn . Afhankelijk van het transport
(van het DCH of een decentrale locatie naar het DCE) worden de bloed en urine bepalingen

20m de invloed van de overgang van het informatiesysteem MIPS naar GLIMS te reduceren is er ook apart
gekeken naar de orders die verwerkt zijn vanaf maart 2007 . De data analyse voor deze groep is per locatie (DCE*
en Decentraal*) apart gegeven in tabel 5 .3.
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dezelfde dag van de afname of een dag daarop verricht . Aansluitend op de bepalingen is de
uitslag gelijk beschikbaar in GLIMS .

• In het procesmodel van de verwerkingsfase van een CVR-oproep (bijlage G) uitgevoerd op
het DCE komt de activiteit "Verwerking + ECG (meerdere stappen)" voor . Deze meerdere
stappen hebben tot gevolg dat de beoordelingscriteria verhoogd worden met A,,,, : [0, 11] en
Af : [0, 10] . Dit komt overeen met het aantal betrokken medewerkers en fysieke overdrachten
uit de verwerkingsfase van een ECG-functieonderzoek. Vervolgens worden de beoordelings-
criteria bij de daaropvolgende activiteit "Confirm./ aanpas. door CVR-dienst" met twee
verhoogd. Deze extra verhoging met één heeft te maken met de extra betrokken medewerker
en fysieke overdracht door het verwerken op het laboratorium .

• Ook bij een CVR-oproep voor onderzoek op het DCH komt de activiteit "Verwerking +
ECG (meerdere stappen)" voor . De gegeven redenatie uit het vorige punt is ook hier van
toepassing . De beoordelingscriteria worden met A,,,, : [2, 9] en Af :[0, 9] . Deze verhoging
komt overeen met de verwerking van een ECG-functieonderzoek. Ook op het DCH wordt
de daarop volgende activiteit verhoogd voor de verwerkingen van het laboratorium (A,,,, :
[2, 2], Af : [2,2]) .

• De activiteit "Verwerking door administratie" bestaat uit de taken invoeren, confirmatie en
autorisatie. Dit is de reden dat het aantal betrokken medewerkers en fysieke overdrachten
hier met minimaal één en maximaal drie is verhoogd .

• Het aantal betrokken medewerkers en fysieke overdrachten dat betrokken is bij een CVR-
oproep (uitgevoerd op een decentrale locatie in de verwerkings- en rapportagefase) komen
overeen met een onderzoek verwerkt en gerapporteerd op het DCE of het DCH (CVRE A,,,, :
[2,16], Af : [2,15] en CV R A„Z :[2, 9], Af : [2,8]) .

Prestaties : In kolom één van tabel 5 .3 staan de verschillende locaties vermeld waarvoor de data
van de CVR-oproepen apart is geanalyseerd. Voor de aangepaste data-analyse in verband met de
overgang van MIPS en GLIMS worden de locaties aangeduid met DCE* en Decentraal* . Verder
is in kolom één onderscheid gemaakt tussen de volgende twee typen :

1 . CVR-oproepen met een ECG-functieonderzoek (CVRE) .

2. CVR-oproepen zonder een ECG-functieonderzoek (CVR) .

In de daarop volgende kolommen worden voor verschillende beoordelingscriteria de presta-
ties getoond . Uitleg over deze criteria is te vinden in de paragrafen 5 .2.1 en 5.2 .2. De gevonden
waarden voor het aantal medewerkers (Ar,,,) en fysieke overdrachten (Af) zijn terug te vinden in
procesmodellen van de CVR-dienst in bijlage G .
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Tabel 5.3: De data-analyse voor de oproepen vanuit de CVR-dienst

Locatie Prestaties op Beoordelingscriteria en Overige Data'

Data Analyse
CVR N Td T o6 Tw Fv ` Ao A,,,, A, Af & Rd
DCE 61 11,60 - 20,95 65% - [6,15] 1 [6,13] - [1,11, 57,061
DCE* 23 10,56 - 21,70 68% - [6,15] 1 [6,13] - [1,11 , 57,06]
DCH d - - - - - - [7,16] 1 [7,12] - -
Decentraal 57 9,74 - 26,54 73% - [5,13 1 1 [4,10] - [0, 08 , 32,09]
Decentraal* 19 8,57 - 29,16 78% - [5,13] 1 [4,10] - [0, 08 , 32,091
CVRE

DCE 62 52,29 - 17,27 25% - [6,231 2 [6,20] - [4,12 , 89,09]
DCE* 24 14,60 - 14,71 51%' - [6,23] 2 [6,20] - [4,12 , 58,18]
DCH - - - - - - [7,22] 1 [6,18] - -
Decentraal 40 35,21 - 22,65 40% - [5,201 1/2e [4,17] - [5,90 , 87,76]
Decentraal* 16 13,16 - 24,25 65% - [5,201 1/2 [4,17] - [5,90 , 18,011

'De prestaties op tijdsfactoren staan gegeven in dagen
bDe CVR-dienst heeft geen norm voor het afwerken van patiëntenorders
~Alléén bij het traject van het maken van, tot de datum en tijd van een afspraak is er voortgangsbewaking
dVoor het DCH zijn geen gegevens beschikbaar
'Afhankelijk van het DC waar de order wordt verwerkt

5 .3 Generiek Stappenplan Analyse
Als product van het afstuderen wordt een generiek stappenplan ontwikkeld . Door de beperkte
tijd voor het onderzoek is gekozen voor een afbakening van het onderzoeksgebied . Hierdoor is
alleen gekeken naar de bedrijfsprocessen en informatiestromen van een ECG-functieonderzoek en
de CVR-dienst. Toch was er de wens vanuit de organisatie om tot verbeteringen te komen bij alle
bedrijfsprocessen en informatiestromen van de diagnostische centra . Het stappenplan kan daarom
als leidraad dienen voor het verder verbeteren van de bedrijfsprocessen en informatiestromen die
niet aan bod zijn gekomen bij het afstudeerproject . Het generieke stappenplan dient aan enkele
voorwaarden te voldoen om van waarde te zijn voor de organisatie . Deze zullen één voor één
worden toegelicht :

Generiek: Het stappenplan moet toepasbaar zijn op alle bedrijfsprocessen en informatiestromen
die te maken hebben met de patiëntenorderstromen . Bij een te specifiek of gedetailleerd stap-
penplan kan de toepasbaarheid van het stappenplan verminderen doordat de ontwerpvrijheid
en het aanpassingsvermogen beperkt worden door te nauwe richtlijnen .

Cyclisch: Bedrijfsprocesverbeteringen zouden continue moeten plaats vinden . Dit gegeven leidt
er toe dat na een verbeter traject een nieuwe nulsituatie ontstaat . Op deze nieuwe nulsituatie
dient het generieke stappenplan wederom toepasbaar te kunnen zijn . Deze constatering geeft
aan dat het generieke stappenplan cyclisch van aard moet zijn .

Simpel : Bij verbetertrajecten zijn veel personen van de organisatie direct of indirect betrokken .
Het is niet te verwachten dat iedereen de kennis bezit om met high tech middelen of inge-
wikkelde formules tot verbetertrajecten te komen . Het generieke stappenplan moet daarom
niet als drempel gezien worden, waardoor het niet gebruikt wordt . Een simpel en makkelijk
te hanteren stappenplan bevordert het het gebruik hiervan .

Toepasbaar : De voorwaarde dat het generieke stappenplan toepasbaar is heeft raakvlakken met
de eerder genoemde voorwaarden . Het generiek stappenplan moet zonder teveel moeite, breed
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toepasbaar zijn en verbetering van de bedrijfsprocessen en informatiestromen tot gevolg
hebben .

De ontwikkeling van het stappenplan vindt synchroon plaats met de vordering van het on-
derzoek. Aspecten die van positieve of bruikbare invloed zijn worden hierin meegenomen . Hierbij
valt te denken aan bijvoorbeeld de bevindingen uit de interne en externe analyse, de beschreven
best practices uit de literatuur en de noodzaak van een nulsituatie . De uiteindelijke vorm van het
generieke stappenplan wordt in hoofdstuk 6.1 gegeven .
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Hoofdstuk 6

Ontwerp

In dit hoofdstuk komen de resultaten uit de ontwerpfase van het onderzoek aan de orde . In de
eerste paragraaf wordt het definitieve generieke stappenplan behandeld. Dit is het tweede product
van afstudeerverslag zoals beschreven in paragraaf 3 .1 .3. Vervolgens wordt het hoofdstuk afgeslo-
ten met het eerste product van het afstudeerproject : het herontwerp van de bedrijfsprocessen en
informatiestromen van de CVR-dienst .

6.1 Generiek Stappenplan

Het generieke stappenplan moet voldoen aan de eisen die zijn beschreven in paragraaf 5 .3. Zo
moet het generieke stappenplan onder andere simpel te gebruiken en cyclisch zijn. Om hier aan te
voldoen is ervoor gekozen om het stappenplan te structureren in "Fases" en "Input" . Deze worden
globaal (generiek), waardoor ze toepasbaar blijven voor de verschillende bedrijfsprocessen en in-
formatiestromen van de DC's, beschreven in bijlage H . De "Input" voor het generieke stappenplan
wordt in deze bijlage eerst behandeld. Dit zijn onder andere technieken en documentatie die nodig
zijn om een een verbetertraject in goede banen te leiden of te ondersteunen . Vervolgens komen
in de genoemde bijlage de "Fases" aan bod. Deze worden één voor één doorlopen en toegelicht,
waarin onder andere wordt aangegeven wat het doel is van de betreffende fase en welke activi-
teiten hierin worden ondernomen . In deze paragraaf wordt het definitieve generieke stappenplan
behandeld waarin de "Input" en "Fases" terug te vinden zijn. Hieronder wordt eerst de gebruikte
methode uiteengezet :

Methode

De gebruikte methode om tot het generieke stappenplan te komen heeft vergelijkingen met het af-
studeeronderzoek. Zo zijn de bevindingen uit de verschillende fases van het onderzoek meegenomen
om het stappenplan vorm te geven.

6.1 .1 Definitief Generiek Stappenplan

Met de beschreven "Input" en de "Fases" voor het generiek stappenplan uit bijlage H, kan de
definitieve vorm gegeven worden . In figuur 6 .1 is schematisch het "Generieke Stappenplan" ge-
toond. Hierin zijn verwijzingen opgenomen naar de hoofdstukken, paragrafen of bijlagen van dit
verslag die ter verheldering van, of als aanvulling op, het stappenplan gebruikt kunnen worden .
Als slotopmerking wordt meegegeven dat het stappenplan bedoeld is als ondersteuning van moge-
lijke verbetertrajecten in de toekomst. Het stappenplan heeft het uitgevoerde onderzoek geholpen
door het geven van richtlijnen en het structureren van het project . Het is van belang om ervarin-
gen, die met het stappenplan worden opgedaan, mee te nemen in het ontwerp . Hierdoor kan het
stappenplan evalueren tot een steeds bruikbaardere "tool" voor Stichting Synergos .
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Figuur 6 .1 : Generiek stappenplan

Best Precgcea
ideeenbjst
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6 .2 ECG Functieonderzoek en CVR-dienst
In deze paragraaf worden de verbetervoorstellen behandeld die zijn gemaakt voor een los ECG-
functieonderzoek en de CVR-dienst. Aan de hand van het in paragraaf 6 .1 gegeven generiek stap-
penplan worden eerst alle verbetervoorstellen gegeven die mogelijk zijn . Aansluitend wordt het
uiteindelijke herontwerp beschreven met de verbetervoorstellen die hierin zijn opgenomen . Om
voor enkele verbetervoorstellen de waarde aan te tonen wordt gebruik gemaakt van een praktijksi-
mulatie (PS) . Het doel en de opzet van deze praktijksimulatie worden na de verbetervoorstellen
en het herontwerp toegelicht . Deze paragraaf wordt afgesloten door het geven van de resultaten .
Hierin worden de prestaties van de huidige bedrijfsprocessen en informatiestromen vergeleken met
die van het herontwerp .

6.2.1 Verbetervoorstellen en Herontwerp
De verbetervoorstellen voor een los ECG-functieonderzoek en de CVR-dienst worden gezamenlijk
in deze paragraaf uiteengezet . Er is voor deze opzet gekozen aangezien veel verbetervoorstellen
zowel van invloed zijn het op een los ECG-functieonderzoek als voor de CVR-dienst . Twee redenen
hiervoor zijn :

1 . Een ECG-functieonderzoek kan onderdeel uitmaken van een oproep voor een onderzoek
vanuit de CVR-dienst .

2. Het ECG-functieonderzoek en de CVR-dienst worden geconfronteerd met dezelfde proble-
matiek (beschreven in paragraaf 3 .1 .2) .

Verbetervoorstellen

Om tot verbetervoorstellen te komen voor de CVR-dienst is gebruik gemaakt van bestaande best
practices zoals beschreven in hoofdstuk 4 en bijlage I . De reden hiervoor is dat de nadruk van
het onderzoek ligt op het vinden van verbetervoorstellen voor de bedrijfsprocessen en informa-
tiestromen van de CVR-dienst . Het onderzoek is daarom niet gericht op bijvoorbeeld het zoeken
naar nieuwe best practices of het kwantificeerbaar maken van de prestaties van bestaande best

Beschrijvingen
(Handout)

Management-
mformatie(M;: 1-1)

Orientatie en Analyse (Htst 2+3)

Eisen, vrensen an
idieeón
(Htst 5.1)

Problematiek
(Riet 5.2)

Ontwerp (Hfst 6)

Pra)ectplanning
(Hfst 5.1)

Implementatie (Mist 6)
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practices. Zoals beschreven in hoofdstuk 4 draagt het bekijken vanuit verschillende invalshoeken
naar een organisatie bij aan de succeskansen van een BPR . Het gebruikte BPR-raamwerk gegeven
in figuur 4 .2 en de bijbehorende verwijzingen naar betreffende hoofdstukken worden daarom voor
dit doeleinde gebruikt . Zo is de verkregen informatie uit de uitgebreide interne- en externe analyse
die zijn beschreven in de hoofdstukken 5 .1 bijvoorbeeld gebruikt als "Input" om te komen tot
verbetervoorstellen. Deze interne en externe analyse en andere "Input" die zijn meegenomen om
tot de verbetervoorstellen te komen worden in kolom 1 van tabel 6 .1 uiteengezet . In deze tabel
wordt de "Input" onderverdeeld naar de fases uit het generieke stappenplan die van toepassing
zijn op het vinden van verbetervoorstellen. Hierin worden ook verwijzingen naar de bijbehorende
hoofdstukken opgenomen waaruit de informatie is gehaald .

Tabel 6.1 : "Input"voor het komen tot verbetervoorstellen

Generiek stappenplan Omschrijving

Fase/Input
Oriëntatie en Analyse

Beschrijvingen Deze "Input" bestaat uit de beschrijving en de procesmodellen van de
CVR-dienst. De hierin beschreven activiteiten, resources en werkprocedures
en hun onderlinge afhankelijkheid geven inzicht in mogelijkheden
voor verbetering . (Hfdst 5 .2 en bijlage G)

Managementinformatie Deze "Input" bestaat uit de data-analyse van de CVR-dienst . De prestaties
van de CVR-dienst geven inzicht in waarop de nadruk moet liggen voor
verbetervoorstellen . Voor de CVR-dienst is dit het tegen gaan van extreme
in doorlooptijd en de complexiteit van bedrijfsprocessen . (Hfdst 5 .2 en 5 .3)

Management doelen en strategie Deze "Input" wordt gebruikt om verbetervoorstellen overeen te laten
komen met de strategie van Stichting Synergos . In de strategie spelen de
excellente faciliteiten een prominente rol . (Hfdst 2 en 5 .1)

Eisen, wensen en ideeën Deze "Input" bestaat uit de eisen, wensen en ideeën die naar voren zijn
gekomen bij gehouden interviews . Deze zijn meegenomen bij het zoeken
naar verbetervoorstellen . Zoals bijvoorbeeld de wens van klanten die meer
invloed willen hebben in de bedrijfsprocessen . (Hfdst 5 .1)

Problematiek Deze "Input" geeft aan waar de verbetervoorstellen een oplossing voor
moeten zijn . De complexiteit van de bedrijfsprocessen geeft bijvoorbeeld
aan om te kijken naar mogelijkheden om het aantal betrokken afdelingen
en medewerkers te reduceren . (Hfdst 3.1 .2)

Ontwerp

BP-ideeënlijst Deze "Input" bestaat uit een lijst met alle BP gerangschikt op invalshoek
van het BPR-raamwerk. Deze lijst met de uitleg over de BP helpt bij
genereren van ideeën voor verbetermogelijkheden . (Bijlage H .1 en J)

Beoordelingscriteria Deze "Input" wordt eigenlijk gebruikt voor de evaluatie van het her-
ontwerp. Echter deze beoordelingscriteria geven ook de ontwerprichting
aan. Voor de CVR-dienst is bijvoorbeeld gezocht naar verbetervoorstellen

met een positieve invloed op de doorlooptijd en voortgangsbewaking .
(Hfdst 5 .2 .1)

De uiteindelijke lijst met verbetervoorstellen is gevonden door alle best practices langs te lo-
pen met de lijst met "Input" zoals gegeven in tabel 6 .1 . Hierbij moet worden opgemerkt dat het
niet mogelijk is om alle "Input" die van invloed zijn voor het vinden van verbetervoorstellen in
één lijst samen te vatten. Gesteld wordt dat de algemene begripvorming van de organisatie van
invloed is op het komen tot verbetervoorstellen . Deze algemene begripvorming wordt gevoed door
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onder andere de missie en strategie, problematiek en managementinformatie . Het gestructureerd
toepassen van een lijst met "Input" is hierbij een handig hulpmiddel in het creatieve proces maar
geen garantie tot succes .

In tabel 6 .2 staan alle gevonden verbetervoorstellen voor een herontwerp gegeven . In kolom 1
staan de best practices [17] per invalshoek van het gebruikte BPR raamwerk [12] gerangschikt .
Vervolgens wordt per best practice in kolom 2 het gevonden verbetervoorstel gegeven . In de laatste
kolom van de tabel wordt de beoordeling per verbetervoorstel getoond . Er is beoordeeld op de
kwalitatieve beoordelingscriteria (T), (K), (F) en (Q) die zijn behandeld in paragraaf 5 .2 .1 . De
kwalitatieve beoordeling wordt gebruikt voor de evaluatie van het herontwerp voor de gevolgen op
aspecten die beoordelingscriteria vertegenwoordigen . In bijlage J worden de verbetervoorstellen
uitgebreider toegelicht . Hierin wordt ondermeer het beoordelingscriterium kwaliteit (Q) verder
opgesplitst in de criteria (B), (C) en (S) . Ook wordt in deze bijlage een overzicht gegeven van
toepassingen van de verbetervoorstellen . Hierin wordt aangegeven of het verbetervoorstel van
toepassing is op een ECG-functieonderzoek en/of CVR-dienst, of het meegenomen wordt in het
herontwerp en of het wordt getoetst in de praktijksimulatie .

Tabel 6.2: Verbetervoorstellen voor een los ECG-functieonderzoek en de CVR-dienst

Best Practice Verbetervoorstel Beoordeling

ECG en CVR
Klanten

T K F Q

Controle verplaatsing Geef aanvrager mogelijkheid digitaal orderstatus in te zien (AAI) - +
Kontakt reductie Geef patiënt mogelijkheid digitaal afspraak

te maken/verzetten ( ASi) +
Integratie Geef aanvrager mogelijkheid digitaal rapportage op te vragen (ACi) - +
Operationele invalshoek

Order types Maak onderscheid bij balie :
alléén bloedafname/functieonderzoek (BAi) + +

Taak eliminatie Verwijder de taak invoeren uitslag door Administratie (BB1) + +
Verwijder de taak transport (BB2) + - +

Order gebaseerd werk WFMS (Bel) - +

Taak compositie Voeg taken controleren/aanmelden samen bij de Balie DCE (aEi) + +
Gedragingen invalshoek

Herstructurering Invoeren anamnesegegevens door onderzoekster (CAI) + +
Paralisatie Facturatie gelijktijdig inzetten met verwerking onderzoek (cel) +
Excepties WFMS (cni) - +
Organisatiestructuur

Order overdracht Laat validatie- en autorisatiestap door dezelfde persoon doen (Del) + +-
Voeg taken controleren/aanmelden samen bij de Balie DCE (DC2) + +

Flexibele overdracht WFMS (ssi) + - +
Centralisatie WFMS (Eel) - +
Organisatiepopulatie

Extra resources Overweeg extra bevoegde medewerkers voor beoordeling (BAi) - + +
Specialist generalist Overweeg vergoten kennis medewerkers t .b .v beoordelen (FBI) - + +
Informatie

Controle toevoeging WFMS(GAi) - +
Technologie

Integrale technologie WFMS (Hel) + - + +-
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Een verbetervoorstel dat vaak genoemd wordt bij meerdere best practices is een WFMS . De
ideeën achter, en de invulling van dit verbetervoorstel worden hieronder toegelicht .

WFMS: In hoofdstuk 4 zijn de mogelijkheden van een WFMS toegelicht . De vele mogelijkhe-
den van een WFMS zijn de oorzaak dat het een raakvlak heeft met meerdere invalshoeken waarin
de best practices zijn onderverdeeld . De uiteindelijk invoering van een WFMS (H131)is vervolgens
bepalend voor welke verbetervoorstellen mogelijk zijn . Door het onderverdelen van een workflow
in verschillende taken is het mogelijk te weten in welk stadium van verwerking een patiëntenorder
zich bevindt. Deze functionaliteit kan vervolgens uitgebreid worden door het toevoegen van re-
gels omtrent excepties voor verwerking wanneer orders de rapportagenorm (bijna) overschrijden
(CD1) . Het digitaal beschikbaar hebben van onderzoeksgegevens maakt het ook mogelijk om deze
excepties order gebaseerd (BC10) en flexibel aan te bieden . Bij fysieke overdrachten wordt toch
geprobeerd om taken zoals transport zo kostenbesparend mogelijk te gebruiken . Dit door niet voor
elke patiëntenorder apart te transporteren (batchvorming) . Flexibele overdracht (EBl) is ook mo-
gelijk doordat gegevens van onderzoeken uitgevoerd op geografisch verschillende locaties digitaal
uitgewisseld kunnen worden . Als laatste wordt het toevoegen van een automatische controle (GAl)
aan gebruikte systemen genoemd waardoor het aangeboden werk door een WFMS uitgezonderd
is van menselijke fouten als bijvoorbeeld het over het hoofd zien van bepaalde invulvelden .

Herontwerp CVR-dienst

Om het herontwerp vorm te geven wordt eerst een fictieve patiëntenorderstroom beschreven . Voor
deze beschrijving wordt uitgegaan van een CVR-oproep waarbij ook een ECG-functieonderzoek
uitgevoerd moet worden . Hierdoor worden alle bedrijfsprocessen en informatiestromen die bij
het afstudeeronderzoek betrokken zijn hierin meegenomen . Net als in de beschrijvingen van een
ECG-functieonderzoek en de CVR-dienst uit paragraaf 5 .2 wordt er voor de beschrijving van
het herontwerp onderscheid gemaakt tussen de verschillende fases van een patiëntenorderstroom .
Deze fases zijn : aanmelding, onderzoek, verwerking en rapportage . Het herontwerp is vervolgens
vormgegeven door alle activiteiten van de huidige bedrijfsprocessen te doorlopen met in het achter-
hoofd de verbetervoorstellen uit tabel 6 .2. De beschrijving van het herontwerp, geordend naar de
onderscheiden fasen en met verwijzingen naar de verbetervoorstellen, komen hieronder aan de orde .

Aanmelding: Bij de aanmeldingsfase van een CVR-oproep verandert er weinig door de voor-
gestelde verbetervoorstellen . Nog steeds wordt er jaarlijks een oproepbrief verstuurd naar de pa-
tiënten voor het ondergaan van een primair- of secundair onderzoek . Echter kan de patiënt nu wel
de afspraak vanaf thuis verzetten . Dit door via internet in te loggen (AB1) in het agenda systeem
van een DC waardoor contact met het call-centrum vermeden wordt .

Onderzoek : Op de dag van het onderzoek meldt de patiënt zich bij het DC en gaat vervol-
gens in de rij voor "functieonderzoeken" staan (BA1) . In het geval dat er niemand in de rij voor
"bloedafnames" staat kan de patiënt ook hier aangemeld worden. Door één medewerker van het
DC wordt de order aangemeld in GLIMS (DC2). Vervolgens kan de patiënt meegenomen wor-
den voor de onderzoeken . Tijdens het onderzoek wordt de anamnese direct ingevoerd in GLIMS
(BB1)(CAl). Bij het afsluiten van het digitale formulier "checkt" het systeem of alle velden zijn
ingevuld (GAl) . Mocht dit niet het geval zijn dan wordt de medewerker hier op geattendeerd . Na
het invullen van de anamnese wordt het onderzoek vervolgd met het antropometrisch onderzoek
en het maken van een ECG . Na deze onderzoeken is alle informatie, digitaal, beschikbaar voor
verwerking (BB2) .

Op een decentrale locatie wordt de order ook direct bij het begin van het onderzoek aangemeld .
Hierdoor blijft de voortgangsbewaking gewaarborgd . Om de order aan te kunnen melden is wel
toegang nodig tot GLIMS .

Verwerking : Door het aanwezige WFMS (HB1) wordt de informatie pre order (BC1) digitaal
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aangeboden aan de bevoegde medewerkers die een voorbeoordeling mogen uitvoeren . Bij ziekte of
onderbezetting op een bepaald DC kan de digitale informatie (anamnese en ECG) ook aangeboden
worden aan een ander DC waar wel een bevoegde medewerker aanwezig is (EC1) . Om de voortgang
te bewaken wordt een maximale tijd meegegeven waarin de voorbeoordelingsstap uitgevoerd moet
zijn. Verstrijkt deze tijd dan wordt door het systeem (GLIMS) dit automatisch kenbaar gemaakt .
Nadat een medewerker de order heeft opgepakt vindt de voorbeoordeling plaats . Het kan vervol-
gens voorkomen dat een externe specialist het ECG moet beoordelen. Dit gebeurt op dezelfde
manier als de voorbeoordelingsstap: de order wordt digitaal aangeboden met een maximale tijd
voor verwerking . De externe specialist beoordeelt de ECG door de betreffende code, en eventueel
enige uitleg, direct in te voeren in GLIMS . Een volgend stadium in de patiëntenorderstroom wordt
hiermee bereikt waardoor de order wordt aangeboden aan een medewerker die de volgende stap in
het bedrijfsproces kan uitvoeren . Een bevoegde medewerker van de Biometrie valideert en autori-
seert (BEl), binnen de tijd die hiervoor staat, in deze vervolgstap de order in GLIMS (DC1) . De
enige verwerkingsstap die dan nog uitgevoerd moet worden is de beoordeling door de CVR-dienst .
Ook voor deze beoordelingsstap door de CVR-dienst wordt bewaakt of de maximale tijd die voor
de verwerking staat niet wordt overschreden . Door de controle (GA1) en voortgangsbewaking
(CD1)(H1) kan uiteindelijk de rapportage in gang gezet worden binnen de gestelde rapportage-
norm.

Rapportage : Na de verwerking van de order wordt de rapportage indien mogelijk automatisch
digitaal aangeboden (AC1). Anders wordt de rapportage geprint en opgestuurd . De facturatie is
na de autorisatiestap verstuurd en aangezien er geen fysieke documentatie aanwezig is geschiedt
de archivering digitaal en automatisch . Hiermee is de fictieve patiëntenorderstroom van de her-
ontworpen CVR-oproep beëindigd .

Herontwerp procesmodel en data-analyse

In bijlage J wordt het procesmodel van het herontwerp gegeven . Dit procesmodel is net als de
procesmodellen van een ECG-functieonderzoek en een CVR-oproep gemaakt in het modelleer-
en simuleerprogramma Protos. Het procesmodel geeft inzicht in de routing en de onderscheiden
activiteiten van het herontwerp die bij de verwerking van een CVR-oproep komen kijken . Voor
het fictief beschreven herontwerp uit de vorige paragraaf is ook een beperkte data-analyse uitge-
voerd. Deze analyse geeft inzicht in de prestaties en eigenschappen van de bedrijfsprocessen en
informatiestromen van het herontwep. De gebruikte methode en de gevonden prestaties komen
achtereenvolgens aan de orde .

Methode: De in paragraaf 5 .2.2 behandelde methode voor een los ECG functieonderzoek is ook
geldig voor het herontwerp van de CVR-dienst . Enkele opmerkelijkheden die alléén voor de het
herontwerp van toepassing zijn worden hieronder toegelicht :

• Door de aanwezigheid van een WFMS en digitale onderzoeksgegevens is het mogelijk om
orders aan te bieden op geografisch verschillende locaties . Dit en het gelijk aanmelden van
een order op een decentrale locatie maken de procesgangen voor de verwerking van een
CVR-oproep voor deze locaties gelijk . Dit is ook de reden dat één procesmodel gegeven is
die toepasbaar is op een oproep voor het DCE als het DCH of een decentrale locatie .

• Voortgangsbewaking zoals gedefinieerd in 5.2.1 impliceert voor het herontwerp 100% be-
waking. Door het onderscheiden van verschillende stadia in de patiëntenorderstroom (voor
het WFMS), en hieraan ook tijdslimieten te stellen waarin de order aanwezig moet zijn, is
het mogelijk om de voortgang zichtbaar te maken . Vervolgens kan deze voortgang bewaakt
worden door bijvoorbeeld het apart aanbieden van deze orders met een hogere prioriteit .

• Doordat alle onderzoeksgegevens digitaal aanwezig zijn wordt bij het herontwerp er vanuit
gegaan dat de archivering digitaal gebeurt . Het is echter denkbaar dat deze manier van
archiveren een kostbare aangelegenheid (dure opslagcapaciteit) of juridisch niet geoorloofd
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is. Een oplossing hiervoor zou zijn om bij de laatste autorisatiestap de rapportage hard-copy
uit te printen en vervolgens op de oude manier te archiveren .

• Er wordt bij het herontwerp geen onderscheid gemaakt in CVR-oproepen met of zonder
ECG. De reden hiervoor is dat het aantal betrokken medewerkers en overdrachten exact
gelijk zijn .

• Data met betrekking tot doorlooptijden en overschrijdingen van de norm zijn door het fic-
tieve karakter van het herontwerp niet beschikbaar . Een indicatie van de prestaties op deze
beoordelingscriteria komen in paragraaf 6 .2.2 over de praktijksimulatie aan de orde .

Prestaties : De prestaties van het herontwerp op de beoordelingscriteria A,,,,, Af, Ap en F,
zoals beschreven in paragraaf 5 .2.1 worden in tabel 6.3 gegeven .

Tabel 6.3: De prestaties van het herontwerp op enkele beoordelingscriteria

Locatie Prestaties op Beoordelingscriteria en Overige Data

Prestaties
CVR-dienst N Td To T,,, F„ Ao A~ Ap Af P~ Rd
Herontwerp - 4a - - 100% - [5,10 ] 1 [2,3] - -

aDit is een indicatie van de doorlooptijd die mogelijk is bij het herontwerp . Deze wordt toegelicht in de paragraaf
6 .2 .2 over de praktijksimulatie

6.2 .2 Praktijksimulatie

In deze paragraaf wordt de praktijksimulatie behandeld . Eerst wordt een introductie gegeven met
de reden waarom de praktijksimulatie is uitgevoerd . Vervolgens wordt de paragraaf afgesloten met
de methode en bevindingen van deze praktijksimulatie.

Introductie

Om inzicht te krijgen in de consequenties en de invloed die de verbetervoorstellen met zich mee-
brengen voor de bedrijfsprocessen en informatiestromen wordt een praktijksimulatie uitgevoerd .
Om een aantal redenen is er voor een praktijksimulatie gekozen in plaats van een computersimu-
latie. De volgende twee redenen worden gegeven :

Complexiteit bedrijfsprocessen en informatiestromen : De bedrijfsprocessen en informatiestro-
men van de diagnostische centra zijn zeer complex . Zo zijn er verschillende medewerkers, afde-
lingen, locaties en onderzoeken bij deze processen betrokken . De focus van het onderzoek ligt op
de CVR-dienst, echter bij de verwerking van een dergelijke oproep wordt gebruik gemaakt van
de afdelingen Administratie en Balie die ook andere type onderzoeken verwerken . Deze afhan-
kelijkheid is erg moeilijk te simuleren zonder de juiste data : informatie over verwerkingstijden,
aankomstintensiteiten en personele bezettingen van verschillende afdelingen . De beschikbare tijd
moet verdeeld worden over de genoemde producten . Vanwege deze complexiteit en de scope van
het onderzoek is er voor gekozen om een praktijksimulatie te doen . Deze praktijksimulatie is er
specifiek op gericht om inzicht te krijgen in de prestaties van een CVR-oproep en de gevolgen van
het invoeren van een WFMS .

Beschikbare tijd onderzoek : Bij het uitgevoerde onderzoek ligt de focus niet alleen op het her-
ontwerpen van de bedrijfsprocessen en informatiestromen maar ook bij een uitgebreide interne en
externe analyse en een stappenplan om tot verbeteringen te komen (paragraaf 3 .1 .3) . Het simule-
ren van bedrijfsprocessen en informatiestromen met behulp van een computer vergt daarbij veel
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tijd (modelleer-, validatie- en simuleertijd) die gezien de duur van het project niet beschikbaar is .
Om deze reden is er voor gekozen om een praktijksimualtie uit te voeren . Harde (kwantificeerbare)
uitspraken met betrekking tot prestaties van het herontwerp zijn hiermee echter niet te maken .

De invloed en mogelijkheden van een WFMS zoals beschreven in hoofdstuk 4 zijn de redenen
geweest om de focus tijdens de praktijksimulatie op een WFMS te leggen . De invloed en mogelijk-
heden van een WFMS lijken een oplossing te bieden op de gevonden problemen (paragraaf 3 .1 .2) .
Andere verbetervoorstellen hebben minder invloed op gevonden problemen (complexiteit van de
bedrijfsprocessen en het kwijt raken van orders). Om toch inzicht te krijgen in de mogelijkheden en
succeskansen van andere verbetervoorstellen is er data verzameld van verschillende verwerkings-
stappen die worden uitgevoerd ten behoeve van een CVR-oproep . De gebruikte methode komt in
het volgende gedeelte aan de orde. Daarop volgend worden de bevindingen en de verzamelde data
behandeld in de paragraaf "Bevindingen" .

Methode

Voor de praktijksimulatie is er meegelopen met twee CVR-dienst patiënten die voor een onderzoek
(CVRE) op het DCE waren opgeroepen. Vanwege het uniforme karakter (vaste routing) van de
procesgang voor het verwerken van een CVR-oproep is gekozen voor dit geringe aantal . Het inzicht
wordt niet vergroot door vaker met een order mee te lopen. Er is voor een CVRE-order gekozen
waardoor alle bedrijfsprocessen en informatiestromen worden meegenomen in de praktijksimulatie
die ook van belang zijn voor het afstudeeronderzoek . Het inzicht dat is opgedaan bij het meelopen
met de patiënten is vervolgens beschreven .

Vervolgens zijn tijdens het meelopen de functionaliteiten van het WFMS gesimuleerd . Zoals
het automatisch en direct aanbieden van werk (statusmappen) . Dit is gebeurt door persoonlijk als
WFMS te fungeren . Zo is er na elke activiteit in het bedrijfsproces een statusmap meegenomen (die
in de juiste fase van verwerking zat) . Deze is vervolgens aangeboden aan de juiste medewerker . Het
inzicht en de consequenties van de gesimuleerde WFMS functionaliteiten zijn wederom beschreven .

Ter aanvulling van de praktijksimulatie zijn er voor enkele relevante verwerkingsstappen in
een CVR-oproep metingen verricht . Voor alle actoren zijn gedurende een dag metingen verricht
door de betrokken medewerkers de start- en eindtijd van de verwerking te laten noteren . Eén
uitzondering hierop is de gemiddelde verwerkingstijd van een externe specialist . Voor deze infor-
matie is de verzendlijst gebruikt om de gemiddelde verwerkingstijd te achterhalen . De gemiddelde
verwerkingstijden geven inzicht in de totale tijd dat een medewerker daadwerkelijk betrokken is
bij de verwerking van een order . De overige ("dode") tijd ten opzichte van de gemiddelde door-
looptijd zoals gedefinieerd in paragraaf 5.2.1 geeft een indicatie voor de mogelijke verbetering
hiervan. Het aantal orders waarop de gemiddelde verwerkingstijden zijn gebaseerd schommelt tus-
sen de zes en tien metingen (bijlage M) . Dit aantal is voor het doeleinde van de praktijksimulatie
voldoende. Meer metingen verhoogd niet de nauwkeurigheid van de meting gezien de opzet de
praktijksimulatie . Deze is van nature gevoelig voor externe ruis (bijvoorbeeld de verwerking van
andere onderzoeken op de administratie) en is alleen bedoeld om het inzicht te vergroten in de
gevolgen van een WFMS voor de bedrijfsprocessen en informatiestromen . Daarbij komt ook dat
de medewerkers zich goed kunnen vinden in de gevonden gemiddelden en de uniformiteit hiervan
onderstreepten .

Uiteindelijk is er meegelopen vanaf de aanmelding tot de rapportage (autorisatiestap) van een
patiëntenorderstroom . In de volgende paragraaf worden de bevindingen naar aanleiding van de
praktijksimulatie gegeven .
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Bevindingen

De bevindingen naar aanleiding van de praktijksimulatie komen in dit gedeelte aan de orde . Ter
ondersteuning van de bevindingen wordt in figuur 6 .2 een tijdlijn gegeven waarin de verwer-
kingsstappen van een patiëntenorderstroom grafisch weergegeven zijn . In deze figuur staan ook
de gemiddelde verwerkingstijden vermeld zoals die zijn gevonden tijdens de praktijksimulatie . De
data waarop deze gemiddelde verwerkingstijden zijn gebaseerd staan gegeven in bijlage M . De
gemiddelde doorlooptijd van een patiëntenorder van een CVR-oproep is terug te vinden in de
data-analyse van de CVR-dienst zoals gegeven in paragraaf 5 .2 .
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Figuur 6 .2: Tijdlijn met bewerkingstijden uit de praktijksimulatie

De volgende niet eerder gedefinieerde momenten en trajecten worden op de tijdlijn onderschei-
den :

. T,2: Dit is de gemiddelde tijd in minuten voor het controleren van de patiëntgegevens in
CS-Patiënt door een medewerker van het DCE .

• Ta: Dit is de gemiddelde tijd in minuten voor het aanmelden van de order in GLIMS door
een medewerker van het DCE .

. Tb: Dit is de gemiddelde tijd in minuten voor het traject van controleren en aanmelden van
de order door twee verschillende medewerkers van het DCE .

• T,z : Dit is de tijd die wordt ingepland voor het uitvoeren van een onderzoek: CVR = 15 min
en CVRE = 20 min. Deze tijd is deterministisch (tijd wordt ingepland in CS-Agenda) en is
opgebouwd uit de tijd voor het onderzoek (CVR = 10 min en CVRE = 15 min) en de tijd
voor de bloedafname (CVR en CVRE = 5 min) .

• Te : Dit is de gemiddelde tijd in dagen dat een order wordt verwerkt door een externe speci-
alist .

• Tz : Dit is de gemiddelde tijd in minuten die een medewerker kwijt is voor het invoeren van
de anamnesegegevens .

. Ty : Dit is de gemiddelde tijd in minuten die een medewerker nodig heeft om een CVR-order
te beoordelen .

. TT: Dit is de gemiddelde tijd in minuten die een medewerker nodig heeft om de CVR-order
te autoriseren.

. Tƒ: Dit is de gemiddelde tijd die een medewerker en de externe specialist (fysiek) nodig heeft
voor de verwerking van een order . De onderstaande wiskundige notatie wordt gegeven :

T f = T, -f- Ta, +Tz +Te +Ti +Tg +T,. (6 .1)
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Enkele opmerkelijkheden en bevindingen naar aanleiding van de praktijksimulatie en de ge-
middelde verwerkingstijden worden hieronder uiteengezet :

. Bij elke stap in het verwerkingsproces dient een PC aanwezig te zijn ten behoeve van het
in gebruik nemen van een WFMS. Dit is in de huidige situatie al het geval waarbij de PC's
voornamelijk worden gebruikt om na te gaan of een patiënt is gearriveerd (afgevinkt in
CS-Agenda) .

. De onderzoeksgegevens moeten digitaal beschikbaar zijn voor een succesvolle invoering van
een WFMS. Door het vele gebruik van papieren documentatie moet de overgang naar meer
digitale informatiestromen niet onderschat worden . Er is bij de informatiestromen van een
CVR-oproep echter geen papieren documentatie gevonden die in theorie niet digitaal aange-
boden kan worden . Het anamneseformulier is beschikbaar in GLIMS en de ECG-printen en
eventueel oude ECG's in CardioPerfect .

. De gemiddelde tijd dat een order (CVRE) beoordeeld wordt door een externe specialist heeft
een grote invloed op de gemiddelde verwerkingstijd van deze order . De totale verwerkingstijd
(Tƒ) wordt namelijk voor bijna 100% bepaald door de gemiddelde verwerkingstijd van de
specialist (Te) : e ~ 100% .Tr

• De gemiddelde tijd die gebruikt wordt voor het invoeren van de anamnesegegevens in GLIMS
(Ti) is 1,7 minuut .

• Door het fictieve karakter van het herontwerp en de complexiteit van de bedrijfsprocessen
en informatiestromen op het DCE is het niet mogelijk om de gemiddelde doorlooptijd van
het herontwerp door middel van metingen te achterhalen . De verwerking door een externe
specialist (Te) heeft de grootste invloed op de totale verwerkingstijd (Tƒ) : T z~ 100% .
Deze gemiddelde verwerking door een specialist van 2 dagen komt overeen met de maximale
tijd die nodig is voor het laboratorium om de bepalingen te verrichten (paragraaf 5 .2 .3) .
Aangezien Te en de tijd voor de laboratoriumbepalingen niet statistisch zijn onderbouwd
wordt een veiligheidsmarge toegevoegd van 2 dagen (100%) . De indicatie voor de gemiddelde
doorlooptijd (Td) van een orderverwerking door de CVR-dienst van het herontwerp (zowel
voor een CVR- als CVRE-oproep) wordt daarmee: 4 dagen .

. De gemiddelde tijd dat een order verwerkt wordt (Tƒ) ten opzichte van de gemiddelde totale
doorlooptijd (Td) is klein : 2,01 ten opzichte van 10,56 (CVR) respectievelijk 14,60 dagen
(CVRE) .

6.2.3 Resultaten

In deze paragraaf komen eerst de resultaten met betrekking tot het eerste product van het afstu-
deeronderzoek (herontwerp van de CVR-dienst) aan de orde. De resultaten worden gevonden door
de data-analyses van de CVR-dienst (paragraaf 5 .3) en het herontwerp van de CVR-dienst (para-
graaf 6 .3) met elkaar te vergelijken . De paragraaf wordt vervolgens afgesloten met een kwalitatieve
evaluatie van het herontwerp .

Vergelijking data-analyses

Om een duidelijk overzicht te krijgen van de resultaten worden de gevonden prestaties op de be-
oordelingscriteria uit de data-analyses van de CVR-dienst en het herontwerp in tabel 6 .4 getoond .
De tabel wordt voorafgegaan door enkele opmerkingen die voor het geven van de resultaten van
belang zijn.

'Dit geldt zowel voor een CVR- als CVRE-oproep
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• Voor de resultaten met betrekking tot de gemiddelde doorlooptijd wordt gekeken naar de
prestaties uit de aangepaste data-analyse van een orderverwerking op het DCE of decentrale
locatie (DCE* en Dcentraal* uit tabel 5 .3) . De kanttekening met betrekking tot de overgang
van MIPS naar GLIMS (paragraaf 5 .2.3) wordt hierdoor meegenomen in deze resultaten .

• De gemiddelde doorlooptijd van 4 dagen is gebaseerd op de bevindingen uit de praktijksi-
mulatie. De praktijksimulatie is uitgevoerd op het DCE maar wordt ook gebruikt voor de
resultaten van het herontwerp voor de orderverwerking op het DCH of een decentrale locatie .
Het herontwerp heeft één procesgang voor de orderverwerking van een CVR-oproep die van
toepassing is op alle onderzoekslocaties . Door een aanname te maken zijn er ook resultaten
te geven voor een CVR-oproep uitgevoerd op het DCH of een decentrale locatie . De aanname
luidt: de extra tijd voor het transporteren van materiaal (bloedafname) valt binnen de ge-
middelde verwerkingstijd (Tf) waarop de gemiddelde doorlooptijd van het herontwerp (Td)
is gebaseerd. Deze aanname zal geen invloed hebben op der resultaten omdat het materiaal
(bloedafname) op dezelfde dag van het onderzoek naar het laboratorium wordt gebracht,
zowel vanaf het DCH als een decentrale locatie(handout :beschrijvingen) .

Tabel 6.4: De data-analyse voor een het herontwerp van de CVR-dienst

Locatie Prestaties op Beoordelingscriteria en Overige Data'

Data Analyse
CVR N Td To Tw F~ Ao A ..n, AP Af P,,, Rd
DCE* 23 10,56 - 21,70 68% - [6,15] 1 [6,13] - [1,11, 57,06]
DCH b - - - - - - [7,16] 1 [7,12] - -
Decentraal* 19 8,57 - 29,16 78% - [5,13] 1 [4,10] - 10,08, 32,091
CVRE

DCE* 24 14,60 - 14,71 51% - [6,231 2 [6,20] - [4,12, 58,18]
DCH - - - - - - [7,22] 1 [6,18] - -
Decentraal* 16 13,16 - 24,25 65% - [5,201 1/2 [4,17] - [5, 90 , 18,01]
Herontwerp

Herontwerp - 4 - - 100% - [5,10 ] 1 [2,3] - -

'De prestaties op tijdsfactoren staan gegeven in dagen
bVoor het DCH zijn geen gegevens beschikbaar

De resultaten uitgesplitst naar de verschillende onderzoekslocaties worden hieronder gegeven :

Diagnostisch Centrum Eindhoven : Voor de verbetering van de gemiddelde doorlooptijd van een
CVR-order wordt een reductie gevonden van 6,56 dagen (10, 56 - 4) . Voor de fractie van de tijd
dat er voortgangsbewaking is binnen een patiëntenorderstroom wordt een verbetering gevonden
van 32% (100% - 68%) . Het minimaal en maximaal aantal betrokken medewerkers neemt met 1
respectievelijk 5 af ([6,15] t .o .v . [5, 10]) . Het minimaal en maximaal aantal fysieke overdrachten
neemt met 4 respectievelijk 10 af ([6,13] t .o .v . [2,3]) .

Voor de verbetering van de gemiddelde doorlooptijd van een CVRE-order wordt een reductie
gevonden van 10,60 dagen (14,60 - 4) . Voor de fractie van de tijd dat er voortgangsbewaking is
binnen een patiëntenorderstroom wordt een verbetering gevonden van 49% (100% - 51%) . Het
minimaal en maximaal aantal betrokken medewerkers neemt met 1 respectievelijk 13 af ([6,231
t .o .v . [5, 10]) . Het minimaal en maximaal aantal fysieke overdrachten neemt met 4 respectievelijk
17 af (16,201 t .o .v . [2,31) . Het aantal procesgangen die mogelijk zijn voor de beoordeling van een
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CVRE-order neemt af met 1 .

Diagnostisch Centrum 's-Hertogenbosch : Het minimaal en maximaal aantal betrokken mede-
werkers bij de verwerking van een CVR-order neemt met 2 respectievelijk 6 af ([7,16] t .o .v . [5, 10]) .
Het minimaal en maximaal aantal fysieke overdrachten neemt met 5 respectievelijk 9 af ([7,12]
t.o .v. [2,31) .

Het minimaal en maximaal aantal betrokken medewerkers bij de verwerking van een CVRE-
order neemt met 2 respectievelijk 12 af ([7,221 t .o .v . [5, 101) . Het minimaal en maximaal aantal
fysieke overdrachten neemt met 4 respectievelijk 15 af ([6,18] t .o .v . [2,3]) .

Decentrale locatie : Voor de verbetering van de gemiddelde doorlooptijd van een CVR-order
wordt een reductie gevonden van 4,57 dagen (8,57 - 4). Voor de fractie van de tijd dat er voort-
gangsbewaking is binnen een patiëntenorderstroom wordt een verbetering gevonden van 22%
(100% - 78%). Het minimaal en maximaal aantal betrokken medewerkers neemt met 0 respec-
tievelijk 3 af ([5,13] t .o .v. [5, 10]) . Het minimaal en maximaal aantal fysieke overdrachten neemt
met 2 respectievelijk 7 af ([4,10] t.o .v . [2,3]) .

Voor de verbetering van de gemiddelde doorlooptijd van een CVRE-order wordt een reductie
gevonden van 9,16 dagen (13,16 - 4) . Voor de fractie van de tijd dat er voortgangsbewaking is
binnen een patiëntenorderstroom wordt een verbetering gevonden van 35% (100% - 65%) . Het
minimaal en maximaal aantal betrokken medewerkers neemt met 0 respectievelijk 10 af ([5,20]
t .o .v . [5, 10]) . Het minimaal en maximaal aantal fysieke overdrachten neemt met 2 respectievelijk
14 af ([4,17] t .o .v. [2,3]) . Afhankelijk van het diagnostisch centrum waar de CVRE-order wordt
verwerkt neemt het aantal mogelijke procesgangen voor de beoordeling van een CVRE-order af
met 1 (DCE) of 0 (DCH) .

Kwalitatieve evaluatie

Voor de kwalitatieve evaluatie worden de gevolgen van de verbetervoorstellen gebruikt op de
aspecten tijd (T), kosten (K), flexibiliteit (F) en kwaliteit (Q) (beschreven in bijlage J) . Ter on-
dersteuning van deze paragraaf kan ook tabel 11 uit hoofdstuk 6 gebruikt worden waarin een
overzicht is gegeven van alle verbetervoorstellen en de gevolgen op de onderscheiden aspecten .

Tijd: De invloed van verbetervoorstellen met betrekking tot het aspect tijd zijn alle positief .
Bij enkele van deze verbetervoorstellen komt de positieve invloed door het samenvoegen van taken
(BEl, DC1, DC2) . Hiermee wordt tijdwinst behaald . Bij andere verbetervoorstellen wordt deze
tijdwinst behaald door het wegnemen van taken uit de bedrijfsprocessen en informatiestromen
(BEl, BB1, BB2) of door taken inhoudelijk anders in te vullen (BA1,CA1) . Als laatste heeft de
invoering van een WFMS een positieve invloed op het aspect tijd (EB1, HB1) . Dit komt voorna-
melijk door het digitaal beschikbaar hebben van onderzoeksgegevens en de mogelijkheid om de
functionaliteit voortgangsbewaking in het WFMS mee te nemen .

Kosten : Als grootste negatieve invloed op het aspect kosten wordt het in gebruik nemen van
een WFMS gevonden. In alle gevallen heeft het verbetervoorstel een negatieve invloed op het
aspect kosten (BC1, CD1, EB1, EC1, GAl, HB1). Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de
implementatiekosten: de aanschaf van het WFMS, opleiding van personeel en uitbreiding van di-
gitale opslagcapaciteit (BB2) . Ook het aantrekken van nieuw personeel of het opleiden van huidig
personeel heeft extra kosten tot gevolg (FA1, FB1) . Ten slotte worden voor negatieve invloeden
op het aspect kosten de verbetervoorstellen gevonden die extra service bieden aan de klant (AAl,
AB1, AC1) . Het geven van meer invloed in de bedrijfsprocessen en informatiestromen brengt ook
kosten met zich mee . Deze kosten zitten voornamelijk in het afstemmen/koppelen van de infor-
matiesystemen . Het enige verbetervoorstel met een positieve invloed op het aspect kosten is om
de facturrering in een eerder stadium in gang te zetten (CC1) .

54



Ontwerp

Flexibiliteit : Alle verbetervoorstellen met betrekking to het aspect flexibiliteit zijn positief . Het
in gebruik nemen van een WFMS schept de mogelijkheid om onderzoeksmateriaal op verschillende
onderzoekslocaties te verwerken (HB1, EC1) . Ook het generalistisch opleiden van medewerkers en
de beschikking over extra bevoegd personeel vergroot de flexibiliteit van de bedrijfsprocessen en
informatiestromen (FA1, FB1) .

Kwaliteit: Het in gebruik nemen van een WFMS heeft de grootste positieve invloed op het
aspect kwaliteit. Een WFMS komt zes keer terug bij de twintig verbetervoorstellen die aan de hand
van de best practices zijn gemaakt. Met name de betrouwbaarheid van de bedrijfsprocessen en
informatiestromen komen hierin vaak naar voren (BC1, CD1, EB1, GAl, HB1) . Een ander positieve
gevolg is de complexiteit (GA1) . Hierbij moet worden opgemerkt dat het bij de verbetervoorstellen
om "mogelijke" positieve invloeden gaat . De mate waarin een WFMS bijdraagt aan de verbetering
van de betrouwbaarheid, complexiteit of flexibiliteit van de bedrijfsprocessen en informatiestromen
hangt af van de implementatie . Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan :

• De hoeveelheid verwerkingstijd die de verschillende stappen in een patiëntenorderstroom
krijgen .

• Wanneer een order de status exceptie krijgt en hoe deze vervolgnes wordt aangeboden door
het WFMS .

• Hoe de digitale gegevens opgeslagen worden en of deze permanent toegankelijk zijn .

• Welke trajecten/fases meegenomen worden in het WFMS (bijvoorbeeld de beoordeling door
een specialist) .

De verbetervoorstellen met betrekking tot het vergroten van de invloed van de klanten op
de bedrijfsprocessen en informatiestromen van de diagnostische centra hebben ook een positieve
effect op het aspect kwaliteit . Dit effect komt door de extra service die aan deze klanten wordt
geboden (AAl, AB1, AC1) . Verder wordt gevonden dat het opleiden of aantrekken van personeel
een positieve invloed heeft op het aspect kwaliteit (FA1, FB1) . Deze verbetervoorstellen komen
voornamelijk de rapportagebetrouwbaarheid ten goede. De kans op vertraging in de verwerking van
een order is kleiner door de uitwijkmogelijkheden die extra of breder opgeleid personeel met zich
meebrengen. Als laatste positieve invloed op het aspect kwaliteit worden de verbetervoorstellen
die te maken hebben met het anders vorm geven van de bedrijfsprocessen en informatiestromen
(BAl, BB1, BB2, BEl, DC2) . Een negatieve invloed met betrekking op het aspect kwaliteit wordt
twee keer gevonden bij de gemaakte verbetervoorstellen (DC1, HB1) . Eén keer gaat het hier om de
complexiteit van het in gebruik nemen van een WFMS (HB1) en één keer om de betrouwbaarheid
die afneemt omdat een controle stap wordt weggenomen (DC1) .
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Hoofdstuk 7

Conclusies en Aanbevelingen

Dit hoofdstuk dient als afsluiting van het onderzoeksverslag . Hierin worden de conclusies en aan-
bevelingen gegeven van het onderzoek . Allereerst komen per geformuleerd product uit hoofdstuk
3.1.3 de conclusies aan de orde . Vervolgens wordt het hoofdstuk afgesloten met de aanbevelingen
die gemaakt worden naar aanleiding van de conclusies .

7.1 Conclusies

In deze paragraaf komen de conclusies van het afstudeeronderzoek aan de orde . Deze conclusies
worden gegeven per product zoals beschreven in paragraaf 3.1 .3. In de genoemde paragraaf zijn
ook de onderzoeksvraagstellingen terug te vinden waarop de conclusies antwoord geven .

7.1.1 Conclusies Interne en Externe Analyse
Om tot de conclusies te komen zijn de bevindingen van de interne en externe analyse gebruikt
uit hoofdstuk 5 . Een deel van de conclusies is gebaseerd op onderzoeksvraag 1 . Deze conclusies en
andere komen na de onderzoeksvraag aan de orde . Onderzoeksvraag 1 is als volgt geformuleerd :

1. Aan welke eisen en wensen moeten de bedrijfsprocessen en informatiestromen voldoen?

Uit de interne en externe analyse kan geconcludeerd worden dat betrouwbaarheid, systeeminte-
gratie, service en vermindering van de wachttijd van de patient speerpunten zijn van de organisatie .
Met betrekking tot de service is het aanbieden van diagnostiek dicht bij de patiënt een vereiste .
Hiermee onderscheiden de diagnostische centra zich van haar directe concurrenten . Door een alter-
natief te zijn voor de grote ziekenhuizen wordt bestaansrecht gecreërd in de veranderende markt .
Deze veranderende markt is ontstaan door de marktwerking en het mondiger worden van de pa-
tiënt. Deze ontwikkelingen dwingen Stichting Synergos om bewuster om te gaan met aspecten
als kostenbeheersing en sales (het aanbieden van de juiste producten tegen de juiste prijs) . Er
wordt verder geconcludeerd dat er weinig gebruik wordt gemaakt van managementinformatie en
projectbeheersing terwijl het besef van de noodzaak hiervan wel aanwezig is . Projectmanagement
en managementinformatie helpt in de beheersing van de kosten, die gepaard gaan met nieuwe
initiatieven zoals het openen van nieuwe onderzoekslocaties en het aanbieden van nieuwe pro-
ducten. Managementinformatie maakt het ook mogelijk om de prestaties zichtbaar te maken van
verschillende onderzoeken op het gebied van rapportagebetrouwbaarheid en doorlooptijden . Ook
wordt geconcludeerd dat de organisatie het interne fundament op orde moet hebben . Het interne
fundament vertoont scheuren door de jaren van groei met negatieve effecten als frequent wisse-
lende werkwijzen en lange doorlooptijden tot gevolg . Daarbij komt ook dat de missie en strategie
breed kan worden geïnterpreteerd . Hierdoor kunnen tegenstrijdige doelen worden nagestreefd door
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bijvoorbeeld de verschillende diagnostische centra. De negatieve aspecten van groei en de positio-
nering van Stichting Synergos in de markt heeft een tegenstrijdigheid tot gevolg . Zo is er enerzijds
een herinrichting van de bedrijfsprocessen nodig zodat deze minder complex en overzichtelijker
worden. Anderzijds brengt de positionering van Stichting Synergos in de markt en de groei com-
plexiteit met zich mee (decentrale locaties, verschillende namen van DC's en one-way shopping) .
Kort samengevat worden de volgende conclusies gegeven :

• Complexiteit van de bedrijfsvoering is inherent aan de positionering van Stichting Synergos
in de markt .

• Service en betrouwbaarheid worden door de organisatie aangemerkt als belangrijkste eisen
en wensen aan de bedrijfsprocessen en informatiestromen van diagnostische centra .

• De noodzaak van projectbeheersing, managementinformatie en éénduidige managementdoe-
len wordt onderstreept door de organisatie maar niet als zodanig gebruikt .

7.1.2 Conclusies Herontwerp CVR-dienst

Om tot de conclusies te komen zijn de bevindingen uit de analyse- en ontwerp hoofdstukken
gebruikt (hoofdstuk 5 en 6) . Een deel van de conclusies is gebaseerd op onderzoeksvraag 2 . Deze
conclusies en andere komen na de onderzoeksvraag aan de orde . Onderzoeksvraag 2 is als volgt
geformuleerd :

2. Welke procesverbeteringen zijn mogelijk voor de CVR-dienst?

Door gebruik te maken van best practices is gebleken dat meerdere procesverbeteringen mo-
gelijk zijn voor de CVR-dienst . Van de 33 beschreven best practices zijn er 17 gebruikt om
tot verbetervoorstellen te komen. Uit de data-analyse blijkt dat het invoeren van de verbeter-
voorstellen voornamelijk een grote invloed heeft op de doorlooptijd en complexiteit van een pa-
tiëntenorderstroom. Zo wordt een verbetering gevonden van de gemiddelde doorlooptijd en een
reductie in het aantal betrokken medewerkers en fysieke overdrachten . Een belangrijk verbetervoor-
stel in het reduceren van deze doorlooptijd en complexiteit is het in gebruik nemen van een WFMS .
De functionaliteit van dit systeem maakt het mogelijk om voortgangsbewaking toe te voegen aan
de verwerking van een patiëntenorderstroom . Ook een gecoërdineerde digitale distributie van werk
draagt bij aan het reduceren van de "dode" tijd zoals die is gevonden in de praktijksimulatie . De
vaste volgorde van verwerkingsstappen in de patiëntenorderstroom geeft weinig ontwerpvrijheid
voor de inrichting van de bedrijfsprocessen en informatiestromen . Elke patiëntenorderstroom be-
gint in grote lijnen met een aanmelding en doorloopt vervolgens de stappen onderzoek, invoeren
gegevens, confirmatie en autorisatie . Deze vaste volgorde maakt de procesgang erg robuust, met
als voordeel dat makkelijk verschillende stadia te onderscheiden zijn voor het gebruik van voort-
gangsbewaking . Verder wordt, op enkele kleine verbetervoorstellen na, één grote verbetering in
de structuur van het proces gevonden . Het laten invoeren van de anamnesegegevens tijdens het
onderzoek heeft namelijk een grote invloed op het aantal betrokken medewerkers en fysieke over-
drachten in het bedrijfsproces . Verder wordt geconcludeerd dat de focus van de organisatie, zoals
blijkt uit de interne en externe analyse, op het deelgebied efficiëntie verkeerd ligt . De gevonden
problematiek ligt bij de complexiteit en onoverzichtelijkheid van de bedrijfsprocessen waardoor
te lange doorlooptijden ontstaan . Deze ligt niet in te lange verwerkingstijd waarbij daadwerkelijk
een medewerker betrokken is . De bevindingen uit de data-analyses laten zien dat de totale tijd
dat een medewerker daadwerkelijk bezig is met de verwerking van een order ten opzichte van de
doorlooptijd verwaarloosbaar is . De complexiteit en afhankelijkheid van betrokken afdelingen in
een patiëntenorderstroom zorgen er ook voor dat het herontwerp moeilijk is te valideren op grond
van statistische data . Kort samengevat worden de volgende conclusies gegeven :

• Een grote reductie is mogelijk in de doorlooptijd van een order en in het aantal betrokken
medewerkers en fysieke overdrachten .
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• Een WFMS heeft een groot aandeel in het realiseren van de genoemde reductie in doorloop-
tijd en complexiteit van de bedrijfsprocessen en informatiestromen (aantal medewerkers en
fysieke overdrachten) .

• De eigenschappen van de procesgang van de CVR-dienst maakt het mogelijk om voort-
gangsbewaking in te stellen . Deze eigenschappen zijn de vaste volgorde van verwerking en
de makkelijk te onderscheiden stadia in de verwerking van een order .

• De complexiteit en afhankelijkheid van betrokken afdelingen in een patiëntenorderstroom
maakt het moeilijk om het herontwerp op statistische data te valideren.

7.1.3 Conclusies Generiek Stappenplan

Om tot de conclusies te komen voor het generieke stappenplan zijn de bevindingen uit de onderzoek-
, analyse- en ontwerp hoofdstukken gebruikt (hoofdstuk 5, 6 en 3) . Een deel van de conclusies is
gebaseerd op onderzoeksvraag 3 . Deze conclusies en andere komen na de onderzoeksvraag aan de
orde. Onderzoeksvraag 3 is als volgt geformuleerd :

3. Welke stappen worden doorlopen bij het ontwerpen van een verbeterd bedrijfsproces
voor de CVR-dienst?

Door de bevindingen in de oriëntatiefase van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de ver-
werking van verschillende onderzoeken overeenkomen. Zo zijn de fases aanmelden, onderzoek, ver-
werking en rapportage van een patiëntenorderstroom terug te vinden in alle onderzoeken van de
DC's. Ook wordt geconcludeerd dat het gebruik van een gestructureerde aanpak van het onderzoek
helpt bij het vinden van verbetermogelijkheden. Best practices helpen daarbij om gestructureerd
de bedrijfsprocessen en informatiestromen te analyseren . Informatie vanuit de organisatie is ook
van waarde . Zo zijn enkele gemaakte verbetervoorstellen geïnspireerd door, of direct gevonden
uit deze informatie . Een interne en externe analyse kan gebruikt worden om deze informatie te
achterhalen . In deze interne en externe analyse moeten diverse invalshoeken meegenomen worden
waarop naar een organisatie gekeken kan worden . Als laatste wordt geconcludeerd dat de waarde
van het generieke stappenplan nog moet blijken uit toekomstig gebruik . Dit wordt geconcludeerd
aangezien het stappenplan is vormgegeven tijdens het afstudeeronderzoek en hierdoor nog niet
in zijn volledigheid is gevalideerd . Het cyclische karakter van het stappenplan helpt daarbij wel
om naar aanleiding van toekomstig gebruik verbeteringen hierin mee te nemen . Kort samengevat
worden de volgende conclusies gegeven :

• De processen van de verschillende onderzoeken komen overeen .

• Een grondige interne en externe analyse helpt bij het vinden van bruikbare verbeteringen
die overeen komen met de wensen van de organisatie .

• De best practices helpen in het gestructureerd analyseren van bedrijfsprocessen en informa-
tiestromen.

7.2 Aanbevelingen

Naar aanleiding van de gegeven conclusies uit de vorige paragraaf worden de volgende aanbeve-
lingen gedaan :

Focus: De aanbeveling luidt hier om de focus voor mogelijke verbetering te leggen op de ver-
mindering in extremen van de doorlooptijd bij verwerking van een order . De data-analyse
van een ECG-functieonderzoek laat zien dat de gestelde rapportagenorm in veel gevallen
niet wordt behaald. Het halen van de norm valt echter onder goede service en rapportage-
betrouwbaarheid die hoog in het vaandel staan van Stichting Synergos .
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Managementinformatie De aanbeveling luidt hier om meer gebruik te maken van manage-
mentinformatie. Hiermee kan de invloed van mogelijke verbeteringen makkelijker worden
aangetoond. De gebruikte systemen van Stichting Synergos (GLIMS en ChipSoft) zijn zeer
geschikt om managemetinformatie in op te halen . Door periodiek deze gegevens te bestude-
ren is het mogelijk om een beter inzicht te krijgen in de prestaties van de bedrijfsprocessen
en informatiestromen

Managementdoelen : De aanbeveling luidt hier om gebruik te maken van managementdoelen .
Dit kan vormgegeven worden door de missie en strategie van en de pijlers waarop Stichting
Synergos wil verder bouwen te vertalen in specifieker doelen . Hierbij kan ook onderscheid
worden gemaakt in doelen voor de verschillende markten waarin het DCE en DCH . Het
gebruik van managementdoelen voorkomt het nastreven van tegenstrijdige belangen . De
noodzaak van systeemintegratie zou hier een voorbeeld van kunnen zijn . De aanschaf van
verschillende systemen op verschillende locaties wordt daarmee tegengegaan met als gevolg
makkelijkere systeemintegratie en gegevensuitwisseling.

WFMS De aanbeveling luidt hier om een vervolgstudie uit te voeren over de gevolgen van een
WFMS. Het aanbieden van diagnostiek dicht bij de patiënt heeft gevolgen voor de com-
plexiteit van bedrijfsprocessen en informatiestromen . De functionaliteit van een WFMS
(codrdinatie van werk) kan uitkomst bieden in deze problematiek . In het onderzoek is echter
alleen een praktijksimulatie uitgevoerd . De focus van het vervolgonderzoek kan daarom lig-
gen op een computersimulatie, waarmee met grotere zekerheid aangegeven kan worden of de
verbetervoorstellen zinvol zijn . Een dergelijk onderzoek zou kunnen bestaan uit een uitge-
breid data-onderzoek gecombineerd met een kosten-baten analyse voor de invoering van een
WFMS. Ook een verdieping van de implementatie en inrichtingsmogelijkheden (excepties,
voortgangsbewaking) behoort hierbij tot de mogelijkheden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen in
de vorm van een afstudeeropdracht . De gemaakte procesmodellen in Protos uit dit onderzoek
kunnen daarbij goed als input gebruikt worden voor het vervolgonderzoek.
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Bijlage A

Bedrijfsonderdelen

Figuur A .1: Bedrijfsonderdelen [21]
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Bijlage B

Totaallijst Functieonderzoeken

RSntgen Biometrie Echoscopie

Functieonderzoeken
DCE/DCH

Thorax
Dexameting

Dexa & laterale wervelkolom
Thorax longarts

Ribben/borstbeen
Trachea

Buikoverzicht
Schedel

Sinus/Adenoid
Mastoiden

Kaakgewricht/Mandibula
Halswervels

Borstwervels
Lendewervels

Sacrum/Os coccygis
Schouder links/rechts

Bovenarm links/rechts
Clavicula links/rechts

Elleboog links/rechts
Onderarm links/rechts

Pols links/rechts
Hand links/rechts

Vinger links/rechts
Bovenbeen links/rechts

Knie links/rechts
Onderbeen links/rechts

Enkel links/rechts
Voet links/rechts

Teen links/rechts
Bekken/Heup

Mammografie

Piekstroomregistratietest
ECG Rust

ECG thuisopname
Anthropometrie

Fundus eenmalig
Visus
Audiogram

Audio KNO

Audiogram(lucht/beengeleiding)
CVR zonder ECG
Tympanometrie

Podometrie
24 uurs bloeddruk

Holter
Eventholter

Rust ECG voor inspanning
Longfunctie

Inspannings ECG
Longfunctie

Vaccineren Hepatitis
CVR met ECG

Diabetes met podo
DM fundus en podo
ODO

Uitgebreide echo

Zwangerschaps echo
Echo 20 weken

Echoscopie onderbuik
Echo algemeen

Echoscopie bovenbuik
Echo schildklier

Echoscopie nieren
Echo heup

Echo congenitale heupdysplasie
Prostaat echo

Echoscopie mammae
Echoscopie aorta

Echo gynaecologie
Echo trombosebeen

Echo cardiologie
Nekplooimeting
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Dataflows
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Bijlage D

Interne en Externe Analyse

Algemeen Intern
In de missie en strategie van Stichting Synergos wordt gesproken over een veranderlijke samen-
leving en excellente diagnostiek en faciliteiten . Ook komen hierin klantvriendelijkheid, groei en
kostenbeheersing aan de orde . Deze onderscheiden aspecten komen aan de orde in deze paragraaf .
Verder wordt het overzicht aangevuld met de sterkten en zwaktes van Stichting Synergos en de
ontwikkelingen waarmee de diagnostische centra te maken krijgen . Als afsluiting komt de rol van
de patiënt en aanvrager in de bedrijfsvoering aan de orde .

Excellente diagnostiek en faciliteiten

De bevindingen uit het interview over de excellente diagnostiek en faciliteiten worden hieronder
per aspect behandeld . Excellente diagnostiek komt als eerste aan bod en vervolgens de excellente
faciliteiten .

Tijdens de interviews komt naar voren dat excellente diagnostiek door de betrokken personen
opgedeeld kan worden in twee aspecten :

Hoge kwaliteit van diagnostiek : Deze hoge kwaliteit wordt gezien als voorwaarde om als diagnos-
tisch centrum zichzelf waar te maken op de markt en hiermee bestaansrecht te hebben. Stichting
Synergos probeert hier invulling aan te geven door onder andere eisen te stellen aan medewerkers
en apparatuur. Door medewerkers te scholen en samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere
instellingen wordt getracht de gewenste kwaliteit van diagnostiek te waarborgen . Als minimaal
niveau worden de eisen en standaarden verwacht die worden opgelegd vanuit de overheid . Als
maatstaf voor excellente diagnostiek kan bijvoorbeeld ook gegeven worden dat het niveau in ieder
geval gelijk moet zijn met de diagnostiek die wordt aangeboden door ziekenhuizen . Hierdoor wor-
den de diagnostische centra echt een alternatief voor de aanvragers van diagnostiek .

Bieden van goede service: Onder excellente diagnostiek wordt ook verstaan het bieden van
goede service. Bij goede service kan gedacht worden aan snelle rapportage, klantvriendelijkheid
en een onderzoek dicht bij de omgeving van de patiënt . De patiënt kan met één afspraak op één
plaats en op één tijd verschillende onderzoeken ondergaan . Dit in tegenstelling tot ziekenhuizen
waarbij verschillende afspraken nodig zijn voor verschillende onderzoeken.

Maar er moet niet alleen kwalitatief naar excellente diagnostiek gekeken worden . Aangeboden
diagnostiek moet ook tegen de juiste kostprijs wordt geleverd, of zoals tijdens de interviews naar
voren komt; "Goed is goed" . Er moet goed gekeken worden naar diensten die niet kostendekkend
zijn, zodat hierin niet wordt doorgeslagen wat betreft de financiering . De concurrentiepositie van
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de stichting komt hierdoor anders in gevaar .

Faciliteiten zijn de ondersteunende diensten van 1FB op bijvoorbeeld ICT, financiële admini-
stratie en huisvesting . Deze ondersteunende diensten hebben voornamelijk als doel om een bin-
dende rol te spelen met de aanvragers. Aanvragers zijn hierdoor sneller geneigd hun keuze te
maken voor een diagnostisch centrum van Stichting Synergos om hun diagnostiek te verzorgen .
Uit de praktijk blijkt dat deze binding zich vertaalt in een grotere vraag naar diagnostiek van
deze aanvragers voor de diagnostische centra . De noodzaak van een goede binding met aanvragers
wordt door iedereen onderstreept . Onder deze binding wordt ook verstaan het luisteren naar wat
de aanvragers willen . Het ontwikkelen van producten en/of diensten moet niet intern gebeuren
maar juist in samenspraak met de aanvragers . Dit kan gebeuren door hun wensen voor nieuwe
diensten of producten te achterhalen door actief te luisteren naar de wensen van de aanvragers .

Veranderlijke samenleving

Onder veranderlijke samenleving worden twee factoren herhaaldelijk door de geinterviewde per-
sonen benadrukt. Achtereenvolgens worden de veranderingen ten opzichte van de patiënt en de
veranderingen in de zorg toegelicht .

Veranderingen t. o . v . de patiënt: Hiermee wordt de dubbele vergrijzing en het mondiger worden
van de patiënt bedoeld. Door een overgrote meerderheid van de geïnterviewde personen wordt het
mondiger worden van de patiënt erkend. Hiermee wordt bedoeld dat de patiënt zelfstandiger komt
te staan van de huisarts en zelf de keuzevrijheid heeft en neemt waar hij of zij onderzocht wil wor-
den. Een ander voorbeeld van deze verandering is bijvoorbeeld dat de patiënt zelf een uitslag wil
ontvangen van het diagnostisch centrum en dat deze niet alleen via een huisarts verstrekt wordt .
Klantvriendelijkheid kan hierdoor een belangrijkere rol gaan spelen in het binden van deze patiënt
dan dit in het verleden deed . De wachttijd, netheid en mogelijkheden voor de patiënt kunnen hier-
door een rol gaan spelen in de keuze om onderzocht te worden bij een diagnostisch centrum of juist
bij een concurrent. De ontwikkeling waarmee dit mondiger worden van de patiënt gepaard gaat
wordt door een ieder anders ingeschat . Het merendeel denkt dat deze trend al gaande is en op korte
termijn zeker zal toenemen . Een klein deel denkt echter dat deze ontwikkeling niet zo'n vaart zal
lopen en dat de keuze voor de instelling die het diagnostische onderzoek mag verrichten nog lang
door de aanvrager wordt bepaald . Als reden voor de dubbele vergrijzing wordt de toename van
oudere mensen maar ook de toegenomen welvaart van deze groep aangehaald . Zorg wordt steeds
belangrijker en de mensen betalen hier ook voor . Deze toename in potentiële klanten en welvaart
kan voor de diagnostische centra leiden tot een groei in aanvragen voor de geleverde diagnostiek .
Opgemerkt wordt dat de vraag naar nieuw te ontwikkelen diensten of producten hierdoor toe kan
nemen en hiermee kansen biedt voor de diagnostische centra .

Veranderingen in de zorg : Hierbij wordt de marktwerking en aanverwante zaken als financie-
ring van de zorg en de invloed van de politiek genoemd . De veranderingen in de zorg brengen
voor- en nadelen met zich mee. De marktwerking in/en de financiering van de zorg geeft nieuwe
spelers de mogelijkheid om ook diensten op dit terrein aan te bieden . De nieuwe spelers die hierin
een graantje mee willen pikken beïnvloeden de concurrentiepositie van Stichting Synergos . Aan
de andere kant heeft deze verandering ook een betere concurrentiepositie tot gevolg van de dia-
gnostische centra ten opzichte van ziekenhuizen . In plaats van een grote som geld van de overheid
voor de ziekenhuizen moeten ook zij in de toekomst dit geld "verdienen" . Dit door onder andere
het halen van kwaliteitsnormen . Over het algemeen worden deze veranderingen in de zorg gezien
als politieke grillen waar weinig invloed op uit is te oefenen door Stichting Synergos . Wel moet
de richting van de verandering in de gaten gehouden worden door de stichting om hierop in te
kunnen springen wanneer nodig .
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Klantvriendelijkheid, groei en kostenbeheersing

Klantvriendelijkheid, groei en kostenbeheersing zijn de drie pijlers waarop Stichting Synergos de
organisatie verder wil bouwen . Deze drie termen komen achtereenvolgens aan de orde .

Onder klantvriendelijkheid wordende volgende aspecten door de geïnterviewde personen aan-
gehaald :

Snelle rapportage : Voor een snelle rapportage is een snelle verwerking van patiëntenorders
nodig. De back-office van Stichting Synergos moet hiervoor goed en efficiënt zijn ingericht . Het
laboratorium moet bijvoorbeeld voldoende capaciteit hebben om groei en fluctuaties in orders op
te kunnen vangen . Hierdoor wordt een aanvrager niet geconfronteerd met te lange wachttijden
voor de rapportage .

Hoge service : Hiermee wordt bedoeld een "horeca-achtige" instelling . De klanten moeten vrien-
delijk geholpen worden en niet geconfronteerd worden met bijvoorbeeld lange wachttijden bij het
call-centrum of bij de balie . Ook moeten de diagnostische centra een goede indruk achterlaten op
de patiënten. Dit door er voor te zorgen dat alles er netjes en verzorgd uitziet .

Goede klantrelaties : Er moet goed geluisterd worden naar de wensen van de klanten van Stich-
ting Synergos. Dit kan gebeuren door goede klantrelaties te onderhouden . Hierdoor is de stichting
op de hoogte van de producten waaraan de klanten behoefte hebben . Hierop moet vervolgens
door de diagnostische centra adequaat worden ingesprongen . Het brengen van nieuwe produc-
ten/services, innovatief bezig zijn, wordt door de geiiiterviewde personen gezien als toegevoegde
waarde voor Stichting Synergos . Met deze extra services kan Stichting Synergos zich onderscheiden
van andere aanbieders van diagnostiek.

De prominentere rol van de patiënt komt ook in deze klantvriendelijkheid naar voren . Als
klant wordt niet alleen de huisarts of verloskundige bedoeld maar ook de persoon die door hen
wordt doorverwezen naar een diagnostisch centrum . Klantgerichtheid naar zowel de aanvrager als
de patiënt . Goede klantrelaties en klantgerichtheid worden door sommige geinterviewde perso-
nen aangemerkt als een gebied waar verbetering mogelijk is . Het ontwikkelen van nieuwe pro-
ducten/mogelijkheden moet in samenspraak met de klanten gebeuren . Nu is de mening dat de
ontwikkeling van deze producten teveel vanuit de organisatie intern gedaan wordt .

Groei kan verschillend worden geiiiterpreteerd . De volgende soorten en aspecten van groei wor-
den tijdens de interviews aangehaald :

Groei in volume : De volumegroei kan behaald worden op de huidige markt waar Stichting Syn-
ergos actief is. Ook uitbreiding naar andere geografische markten wordt onder deze groei verstaan .
Het voornaamste doel van deze groei is het optimaal kunnen benutten van de infrastructuur en
om de toenemende concurrentie het hoofd te kunnen bieden . Het laboratorium kan bijvoorbeeld
kostenefficiënter werken bij een toename van het volume aan orders . Faciliteiten als dure informa-
tiesystemen kunnen dan breder benut en gedragen worden bij een groei van Stichting Synergos .
Opvallend is dat op strategisch- en managementniveau hier meer waarde aan wordt gehecht dan
op operationeel niveau. Oorzaak hiervoor zijn de negatieve aspecten van groei die apart behandeld
worden in het vervolg van deze paragraaf .

Groei in aanbod: Hiermee wordt de groei bedoeld van verschillende diensten en producten .
Oftewel kan Stichting Synergos meer patiëntenorders binnen halen door het productaanbod te
vergroten. De kansen voor Stichting Synergos op dit gebied zijn al eerder aangehaald in de toene-
mende welvaart en de waarde die gehecht wordt aan zorg .

Negatieve aspecten van groei : Deze zijn voornamelijk te vinden in de interne organisatiestruc-
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tuur. Deze moet volgens velen eerst op orde zijn voordat de externe groei succesvol kan plaats
vinden. Zonder een goede interne structuur zal de druk op de organisatie alleen maar toenemen
bij eventuele groei. Hierdoor kan de stichting geconfronteerd worden met negatieve aspecten als
toenemende kosten en verslechterende dienstverlening naar hun klanten . Hierin ligt een grote zorg,
onderkend door alle geïnterviewde personen. Na een periode van groei moet een stukje beheersing
komen. Blijf je groeien dan komt deze beheersbaarheid onder druk te staan . Het argument dat
het fundament van de organisatie stevig moet staan als vereiste voor verdere groei wordt door
alle geinterviewde personen aangehaald . Een ander effect van groei kan zijn dat je bedreigender
overkomt naar je aanvragers toe . Dit is bijvoorbeeld één van de redenen waarom er voor gekozen
is om het DCH een eigen identiteit te geven . Huisartsen willen niet afhankelijk worden van een
instituut wat groter overkomt dan bijvoorbeeld een ziekenhuis . Het regionale karakter is daarom
erg belangrijk . De front-office wordt om deze reden lokaal gehouden .

Kostenbeheersing is een vereiste om de concurrentiepositie van de stichting niet in gevaar te
brengen. Managementinformatie speelt hierin een belangrijke rol . Het is noodzakelijk om te weten
welke diensten en producten rendabel zijn. Of in ieder geval te weten welke, en waarom, bepaalde
kosten worden gemaakt . Deze informatie en het stellen van doelen en grenzen aan nieuwe projecten
helpen in de beheersing van kosten. Ook geven deze doelen, grenzen en informatie inzicht in de
succeskansen van deze ondernemingen . Door teveel nadruk te leggen op klantgerichtheid zonder
een duidelijk inzicht in enerzijds de projectgrenzen (tijdsduur, kosten en doel) en anderzijds de
wensen van de klant (wat wordt er vanuit de markt gevraagd) kan de kostenbeheersing bedreigd
worden. De reden dat het DCH in een markt zit waar marktaandeel veroverd moet worden kan
rechtvaardigen waarom bepaalde kosten gemaakt worden bij het DCH en niet bij het DCE . Dit
doordat het DCE zich in een stabiliserende markt bevindt en haar focus op andere gebieden moet
leggen als bijvoorbeeld behouden van marktaandeel . Een dynamische organisatie in een dynamische
markt vergt een goed inzicht in, en monitoring en motivering van de gemaakte kosten .

Sterktes en zwaktes

De sterke en zwakke punten van Stichting Synergos die genoemd zijn tijdens de interviews worden
samengevat in deze paragraaf. Tijdens de interviews zijn ook enkele kansen en bedreigingen naar
voren gekomen en deze worden daarom ook in de algemene interne analyse meegenomen .

De volgende sterke punten van de diagnostische centra worden door de geiiiterviewde personen
onderkent :

Klantgerichtheid organisatie: Deze klantgerichtheid vertaalt zich onder andere in snelle service
in de woonomgeving van de klant, snelle rapportage en korte wachttijden . De patiënt wordt niet
behandeld als een nummer .

Flexibele organisatie : De organisatie is in staat snel in te spelen op ontwikkelingen in de markt .
Verklaringen hiervoor worden gegeven in de korte communicatielijnen binnen de organisatie, ster-
ke binding van medewerkers en de informele bedrijfsvoering . De flexibele organisatie resulteert
bijvoorbeeld in het snel kunnen opzetten van een decentrale prikpost . Wel wordt aangemerkt dat
dit een sterkte is mede door de log- en traagheid van de concurrenten van Stichting Synergos .

Aanwezige kennis in de organisatie : Deze kennis is ondermeer aanwezig door personen die al
jaren bij de organisatie zijn betrokken . Zij weten alles van het reilen en zeilen van de organisatie .
Een goed netwerk draagt ook bij aan deze kennis, door goede samenwerkingsverbanden en relaties
met partners is op elk gebied de nodige kennis aanwezig .

One way shopping: De "één loket functie" van de diagnostische centra wordt gezien als een
sterk punt ten opzichte van haar concurrenten . Patiënten kunnen terecht voor meerdere onderzoe-
ken op één locatie, één datum en op één tijdstip .
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De volgende zwakke punten van de diagnostische centra worden door de geiiiterviewde perso-
nen onderkend :

Afhankelijkheid: Meerdere afhankelijkheden kunnen hierin worden onderscheiden . Ten eerste
wordt de afhankelijkheid van externe specialisten van de tweedelijns gezondheidszorg genoemd .
Deze afhankelijkheid kan bij afwezigheid van de externe specialist een grote invloed hebben op de
bedrijfsprestaties van de stichting. Ten tweede wordt de toenemende afhankelijk van ICT aange-
geven. Steeds meer processen worden ondersteund door verschillende systemen . Deze lappendeken
aan systemen wordt door de toenemende complexiteit moeilijker te beheersen en heeft bij proble-
men een grote invloed op het functioneren van verschillende afdelingen .

Inrichting en gebruik ICT: Veel administratieve processen worden nog niet ondersteund door
ICT. Hierdoor worden bedrijfsprocessen op een inefficiënte manier uitgevoerd, bijvoorbeeld door
het dubbel moeten invoeren van gegevens en het terugzoeken van patiëntendossiers .

Productontwikkeling : Aangegeven wordt dat het ontwikkelen van producten die aansluiten op
de wensen van de klant beter kan. Niet zozeer het medisch inhoudelijk ontwikkelen van een nieuw
product wordt als een zwakte beschouwd, maar wel het ontwikkelen van de juiste producten ; pro-
ducten die voldoen aan de wensen van de klant en die van toegevoegde waarde zijn voor Stichting
Synergos. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een product wat uiteindelijk niet kosten-
dekkend aangeboden kan worden .

Projectmanagement: Het afspreken van doelen en het gebruik van tijdpaden kan bij projecten
en ondernemingen beter. Vaak wordt enthousiast begonnen aan een nieuw project maar ontbreken
er een gedegen projectplan en de nodige managementinformatie waarmee het nut en de voortgang
beoordeeld kan worden .

Als kansen zijn de volgende aspecten tijdens de interviews ter spraken gekomen:

Gedifferentieerde marktbenadering: Het regionale karakter van de diagnostische centra geeft
de mogelijkheid om verschillende markten ook verschillend te benaderen . Een nieuwe markt waar
het diagnostisch centrum het vertrouwen nog moet winnen vergt een andere benadering dan een
markt waar een diagnostisch centrum het merendeel van de markt al in handen heeft .

Beheersing van bedrijfsprocessen en informatiestromen : Als de bedrijfsprocessen en informa-
tiestromen beheerst worden geeft dit de mogelijkheid tot verdere groei . Deze beheersing zal ook
de efficiëntie en kostenbeheersing in de kaart spelen wat de concurrentiepositie verbeterd .

Gebruik van ICT: In de toekomst zullen digitale mogelijkheden als uitwisselen van gegevens en
van afstand afspraken kunnen maken een steeds belangrijkere wens en eis worden van de klanten .
Als deze ICT architectuur op orde is kan dit een voorsprong geven op de concurrentie .

Als bedreigingen zijn de volgende aspecten tijdens de interviews ter spraken gekomen :

Grillen van de politiek : Stichting Synergos is erg afhankelijk van voorgenomen plannen van de
politiek voor de zorg . Veranderingen in de financiering en marktwerking kan nieuwe concurrenten
aantrekken waarmee de diagnostische centra rekening moet gaan houden .

Interne organisatiestructuur : Erkend wordt dat de druk op de interne organisatie de laatste
jaren flink is toegenomen door de groei die heeft plaatsgevonden . Het gevoel heerst dan ook dat
verbeteringen mogelijk zijn in bijvoorbeeld de administratieve processen en het opnieuw in kaart
brengen van verantwoordelijkheden.
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Toenemende concurrentie : De marktwerking en herziene financiering in de zorg stimuleert de
toetreding van nieuwe concurrenten . Ook stimuleert het meer traditionelere concurrenten als het
ziekenhuis om agressiever een deel van de markt te veroveren of te behouden .

Complexiteit van aanwezige ICT architectuur : Stichting Synergos wordt steeds afhankelijker
van ICT systemen. Door de toename in aantal en complexiteit van systemen wordt de beheers-
baarheid hiervan een moeilijke opgave. Ook te weinig en onvoldoende opgeleid personeel op dit
gebied wordt als een bedreiging gezien . De bedreiging ligt hierin dat de interne organisatie de
wensen en ontwikkelingen niet goed meer kunnen bijhouden. Uiteindelijk kan dit ten kosten gaan
van de klantgerichtheid en bedrijfsvoering in het algemeen .

Spanning tussen diagnostische centra: Als de verschillende belangen en prioriteiten van de ver-
schillende diagnostische centra niet worden erkend en hiernaar niet adequaat gehandeld wordt
kunnen spanningen ontstaan. Genoemd wordt gebrekkige communicatie en afhankelijkheid van
het DCH van het DCE op het gebied van bijvoorbeeld logistiek : orders die blijven liggen.

Voorbij schieten doel Stichting Synergos : Stichting Synergos heeft niet de financiële middelen
van een ziekenhuis. De wil moet er daarom ook niet zijn om ziekenhuizen in alles te willen volgen .
Bijvoorbeeld in het gebruik van dure systemen en apparatuur . Focus je op de sterke punten en let
goed op wat je als organisatie kan en wil aanbieden op gebied van klantgerichtheid en breedte van
productenpakket .

Ontwikkelingen intern

In deze paragraaf worden kort de ontwikkelingen weergegeven die naar voren zijn gekomen tij-
dens de interviews over het algemeen interne gedeelte . Hierin worden niet alleen de ontwikkelingen
behandeld die specifiek genoemd zijn bij vraag tien en elf van de vragenlijst (bijlage E) maar
ook ontwikkelingen die minder expliciet naar voren zijn gekomen bij de overige vragen over het
algemeen interne gedeelte van de vragenlijst .

Tijdens de interviews is specifiek gevraagd naar de interne ontwikkelingen . De volgende ont-
wikkelingen zijn door de geïnterviewde personen benoemd :

Uitbreiding diagnostiek: Verwacht wordt dat het scala aan diagnostiek uitgebreid gaat worden
door de vraag vanuit de markt en zelf ontwikkelde producten . Deze uitbreiding kan volumegroei
betekenen voor de diagnostische centra zonder uitbreiding van het afzetgebied .

Toename invloed van ICT : Om de bedrijfsprocessen en informatiestromen te ondersteunen en
efficiënt en kostenbeheersend te kunnen opereren zal het gebruik van ICT toenemen . Met deze
toename zal de invloed hiervan ook aanzienlijk vergroot worden . Een positief effect en een kans
hierbij is de mogelijkheid dat hiermee de digitale communicatie met externe partijen verbeterd
kan worden voor het uitwisselen van gegevens . Dit zal bijdragen aan verbetering van de service
naar deze klanten van Stichting Synergos .

Ook minder expliciet genoemde ontwikkelingen zijn naar voren gekomen tijdens de vragen over
de missie en strategie en de zwakke en sterke punten van Stichting Synergos . Hieronder zijn deze
puntsgewijs weergegeven :

Van aanvragers gericht naar cliëntgericht : In het verleden werd voornamelijk naar wensen en
eisen van de aanvragers geluisterd . Het mondiger worden van de cliënt en hun keuzevrijheid in
waar zij onderzocht willen worden maakt deze groep alsmaar belangrijker . Gekeken moet worden
welke wensen en eisen deze groep heeft om ook hier als organisatie aan te kunnen voldoen . In
plaats van patiënt wordt hier cliënt gebruikt omdat in de toekomst verwacht wordt dat preventie-
ve screening, van gezonde mensen, steeds belangrijker wordt .
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Van externe groei naar interne organisatiestructuur verbetering : De laatste jaren is de stichting
erg gegroeid in omvang . De wens wordt uitgesproken om op korte termijn de focus te leggen op
interne beheersing. Door de interne structuur nu goed op orde te krijgen ("het fundament moet
goed staan") kan in de toekomst weer gegroeid worden zonder nadelige gevolgen .

Van intern bedachte naar in samenspraak ontwikkelde diensten en producten : Om de binding
met aanvragers te vergroten is het van belang om diensten en producten te ontwikkelen die door
deze groep gevraagd en gewaardeerd wordt . Belangrijk hierin is het onderhouden van de klantre-
laties waardoor de wensen achterhaald kunnen worden .

Verschillende fases DCE en DCH: Het DCH is het eerste grote diagnostisch centrum naast het
DCE. Deze onderneming heeft het inzicht doen ontstaan dat de markten waarin deze centra opere-
ren sterk verschillen. Een stabiele markt vergt een andere benadering dan een "vecht"-markt . De
problematiek die hiermee gepaard gaat maakt het noodzakelijk om in plaats van Synergos-breed
nu onderscheidt te maken in de verschillende diagnostische centra in de manier waarop hiernaar
gekeken wordt .

Van klantgericht naar nadruk op kostenbeheersing: De toenemende concurrentie maakt het
noodzakelijk dat Stichting Synergos de nadruk gaat leggen op kostenbeheersing. Waar in het
verleden het DCE in een stabiele, al veroverde markt vooral gericht kon zijn op klantgerichtheid
moet nu met de marktwerking, toenemende concurrentie en veranderende markten gelet worden
op de kostenbeheersing . Door de kostenbeheersing te verwaarlozen komt het bestaansrecht van
Stichting Synergos in gevaar .

Algemeen Extern
Stichting Synergos heeft te maken met de omgeving van de markt waarin het haar diensten of
producten aanbiedt . Onderdeel van deze omgeving zijn onder andere haar concurrenten en ontwik-
kelingen die deze concurrentie met zich meebrengt . De concurrenten en ontwikkelingen komen in
deze paragraaf aan de orde. Vervolgens wordt de rol van de aanvrager en patiënt toegelicht en de
manier waarop de diagnostische centra naar deze groepen kijken . De paragraaf wordt afgesloten
met een uiteenzetting van de externe ontwikkelingen die tijdens de interviews zijn aangehaald door
de geïnterviewde personen .

Concurrenten

Vier soorten concurrenten die veelvuldig zijn genoemd tijdens de interviews worden hieronder toe-
gelicht . Ook de mate waarmee de diagnostische centra met deze concurrenten te maken krijgen
wordt in deze toelichting meegenomen .

Ziekenhuizen : Met stip als grootste concurrent worden ziekenhuizen door de geïnterviewden
genoemd. Als grootste kracht van deze ziekenhuizen wordt de aanmerkelijke marktkracht en finan-
ciële mogelijkheden genoemd . Huisartsen zijn voor de behandeling van patiënten afhankelijk van
ziekenhuizen. Deze afhankelijkheid wordt als drukmiddel gebruikt om ook voor hun eerstelijnsdia-
gnostiek te kiezen voor het ziekenhuis. De budgetten waarover de ziekenhuizen kunnen beschikken
kunnen hierin ook worden aangewend om huisartsen op oneigenlijke manieren te binden . De be-
drijfsvoering van de diagnostische centra kunnen dan efficiënter en goedkoper zijn toch wordt,
onder de genoemde druk, uiteindelijk gekozen voor het ziekenhuis . Als zwakte van het ziekenhuis
wordt de logheid en daarmee traagheid aangehaald. Ziekenhuizen zijn trager in het inspelen op
ontwikkelingen van de markt . Ook worden de apart opererende afdelingen (maatschappen) gezien
als een zwakte . De "one way shopping" zoals die kan worden aangeboden door de diagnostische
centra kan (nog) niet verwezenlijkt worden door de ziekenhuizen .

72



Interne en Externe Analyse TU/e

Bestaande huisartsenlaboratoria: In mindere mate wordt de concurrentie die andere huisartsen-
laboratoria veroorzaken genoemd . Al geeft de huidige geografische markt waarin Stichting Synergos
opereert nog voldoende groeimogelijkheden, toch zal deze concurrentie wel in de toekomst een rol
kunnen gaan spelen . Kostenbeheersing en efficiëntie gaan dan een belangrijk worden in de overle-
vingskansen van Stichting Synergos . Fusies met dergelijk partijen worden niet uitgesloten om de
nodige groei te realiseren .

Nieuwe initiatieven : Door velen worden nieuwe initiatieven in de zorgmarkt genoemd als con-
currenten waar zeker rekening mee gehouden moet worden. Onder nieuwe initiatieven wordt be-
doeld (commerciële) instellingen die focussen op bijvoorbeeld één of een beperkt aantal ziekte-
beeld(en) of onderzoek(en) . De specifieke focus zorgt ervoor dat erg efficiënt en kostenbeheersend
gewerkt kan worden . Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat Stichting Synergos zich steeds meer be-
wust moet zijn van haar prestaties, klantvriendelijkheid en kostenbeheersing om deze groeiende
concurrentie tegenwicht te geven. De commerciële instellingen kunnen ook grote buitenlandse labo-
ratoria zijn die diensten op het gebied van bloedanalyse kunnen gaan aanbieden op de Nederlandse
markt. Deze laatst genoemde concurrent wordt niet door elke geïnterviewde persoon op korte ter-
mijn verwacht .

Samenwerkingsverbanden:Door een enkeling van de geïnterviewde personen worden samen-
werkingsverbanden genoemd van bijvoorbeeld huisartsen of andere zorgondersteuners . Door de
veranderingen in financiëring kan het voor deze groepen voor bepaalde onderzoeken interessant
worden om zelf eerstelijnsdiagnostiek aan te bieden .

Aanvrager en patiënt

Als externe partijen waarmee de diagnostische centra en de decentrale locaties te maken krijgen
spelen de aanvrager en patiënt een belangrijke rol . De aanvrager als doorverwijzer van patiënten,
die hiermee vraag creëert voor de diagnostiek. De patiënt als partij die direct te maken krijgt
met de organisatie en hierbij de klantvriendelijkheid en wachttijden ondervindt bij een onderzoek .
Tijdens het interview is naar de rol van deze twee partijen gevraagd en of deze rol nog gaat ver-
anderen of in het verleden veranderd is . Per partij zullen de bevindingen samengevat worden die
gegeven zijn door de geïnterviewde personen .

Aanvrager : Voor de bedrijfsvoering is de rol van de aanvrager beperkt of moet in ieder geval
beperkt zijn . Wel is het voor Stichting Synergos belangrijk om gehoor te geven aan, en op de hoog-
te te zijn van, de wensen en eisen van deze aanvragers ; welke producten willen zij en hoe tevreden
zijn zij over de geleverde producten en dienstverlening . De aanvragers verwijzen namelijk wel de
patiënten door . Aanvragers hebben dus voornamelijk een adviserende rol . Door deze groep te be-
trekken in adviesraden en klankbordgroepen wordt de binding bevorderd . Deze binding verzekert
de diagnostische centra weer van diagnostiek . Huisartsen zullen ook steeds meer een adviserende
rol gaan spelen bij de behandeling van patiënten en de diagnostiek en ondersteunende facilitaire
zaken overlaten aan derden .

Patiënt : De rol van patiënt wordt steeds belangrijker . De ervaringen van een patiënt kunnen
direct en indirect een rol gaan spelen bij toekomstige doorverwijzingen door aanvragers . Deze
ontwikkeling wordt versterkt door het mondiger worden van deze groep . Ervaringen met klant-
vriendelijkheid en wachttijden spelen hierin een rol omdat deze groep direct te maken krijgt met
de diagnostische centra . Tevredenheidsonderzoeken worden daarom ook belangrijk, weten welke
wensen er zijn en adequaat omgaan met klachten . Doordat beeldvorming een rol speelt in de be-
leving van externe partijen gaat marketing hierin ook een rol spelen . Open dagen en een positief
artikel in de krant kunnen van invloed zijn op een positieve beeldvorming waarmee mogelijk pa-
tiënten en aanvragers aan de stichting gebonden worden. In de toekomst zal ook de mogelijkheid
van een check-up overwogen worden door een patiënt . Deze preventieve onderzoeken betekenen
extra diagnostiek voor de diagnostische centra, waar geen doorverwijzing van een aanvrager aan
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te pas komt .

Ontwikkelingen extern

Kort zullen hieronder de externe ontwikkelingen die aan de orde zijn gekomen tijdens de interviews
puntsgewijs worden toegelicht :

Groeiende concurrentie : Door veranderingen in de financiering en marktwerking van de zorg
is de verwachting dat er steeds meer concurrenten bij zullen komen voor Stichting Synergos . Deze
toename is te vinden in (commerciële) instellingen die focussen op één of en beperkt aantal lucra-
tieve ziektebeeld(en) of onderzoek(en) maar ook bij de traditionelere concurrent als het ziekenhuis,
andere huisartsen laboratoria en mogelijk zelfs buitenlandse ondernemingen .

Groeiend aantal producten : Specifieke wensen met betrekking tot de diagnostiek gaan steeds
meer gevraagd worden . Hierbij kan gedacht worden aan specifieke diensten die chronisch zieken
met een bepaald ziektebeeld begeleiden maar ook uitbreiding van typen onderzoeken . Deze toe-
name in producten kan voor Stichting Synergos een potentiële groei betekenen in volume zonder
uitbreiding op ander geografische markten .

Toenemende wensen van aanvragers en patiënten : Door de veranderende samenleving zullen
de wensen toenemen . Mogelijkheden die de service vergroten zullen meer verwacht gaan worden .
Bijvoorbeeld de mogelijkheden om via internet afspraken te verzetten of een rapportage digitaal
te kunnen ontvangen .

Van curatieve zorg naar preventieve zorg : Mensen hechten steeds meer belang aan hun indivi-
duele gezondheid en zijn meer preventief met gezondheid bezig dan alleen naar de dokter te gaan
als ze ziek zijn . De mogelijkheden tot doormeten/screenen van "gezonde"cliënten kan een toename
betekenen voor de diagnostiek die geleverd wordt de diagnostische centra .

Duidelijkere scheiding tussen eerste- en tweedelijns gezondheidszorg : De veranderingen in de
zorg hebben als doel om marktwerking te creëren in de zorg . Hiermee wordt getracht alternatieven
(in prijs en kwaliteit) te geven aan patiënten die behandeld moeten worden . Een scheiding van
diagnostiek en behandeling is hier een voorbeeld van . Stichting Synergos past dus perfect in het
politieke plaatje .

Verharding van concurrentiestrijd: Door onder andere de veranderingen in financiering van de
zorg worden concurrenten geconfronteerd met de noodzaak om efficiënter hun bedrijfsvoering in
te richten. Ook voelen zij zich genoodzaakt om hun patiënten aan hun te binden . Als voorbeeld
kunnen bepaalde ziekenhuizen aangehaald worden die buiten behandeling ook diagnostiek willen
blijven aanbieden, waardoor zij bij eventuele doorverwijzing hierin zelf een rol kunnen spelen . Dit
geeft politieke spelletjes waarbij machtsposities ge- en misbruikt worden .

Het Electronisch Patiënten Dossier (EPD) : Het EPD wordt door eenieder gezien als een on-
ding. Zeker het EPD waarop wordt aangestuurd door de overheid. Te complex, tegenstrijdige
belangen en kostbaar voor de instellingen die hiermee te maken krijgen . Een EPD op een lager
niveau zien sommige geïnterviewde personen daarentegen meer zitten . Een intern patiëntendossier
zou bijvoorbeeld communicatiemogelijkheden tussen interne (Stichting Synergos) en externe par-
tijen (aanvragers, externe specialisten en patiënten) op regioniveau versterken .

Het Burger Service Nummer (BSN) : Het BSN ziet eenieder als een zeer goede ontwikkeling .
Met de komst van dit nummer zal de digitale communicatie en patiëntidentificatie aanzienlijk ver-
beterd worden. Koppelingen tussen ICT systemen kunnen makkelijker gemaakt worden en dubbele
dossiervorming kan worden tegengegaan . Enkel mogelijke investeringen voor de invoering van het
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BSN wordt als negatief ervaren .

Doorgevoerde veranderingen in de zorg : Deze veranderingen hebben een grote rol gespeeld in
de marktwerking in de zorg die uitvoerig aan de orde is gekomen . Maar ook het ontstaan van groe-
peringen zijn onder andere door deze ontwikkelingen gestimuleerd . Om hun macht te vergroten is
er een ontwikkeling waarin individuen met overeenkomende belangen zich gaan groeperen . Deze
groepen komen op voor de belangen die zij vertegenwoordigen, bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg
voor de diabetespatiënten . De samenwerking is ook zichtbaar bij huisartsen die als één blok naar
buiten treden om hiermee voordelen te kunnen behalen .

Met deze toelichting komt een einde aan de uitwerking van het algemeen externe gedeelte
van het gehouden interview . In de volgende paragraaf wordt overgegaan op de uitwerking van
het specifiek interne gedeelte van het interview waarin de bedrijfsprocessen en informatiestromen
binnen de diagnostische centra aan orde komen .

Scores op deelgebieden en aspecten

Tabel D.1 : Scores per geïnterviewde persoon op de onderscheiden deelgebieden en aspecten

Omschrijving Scores Omschrijving Scores

Deelgebieden/Aspecten
Service (1)
Service totaal

Vermindering wachttijd patiënt
Informatievoorzieningskwaliteit

Rapportagebetrouwbaarheid aanvrager
Rapportagekwaliteit aanvrager
Informatievoorzieningskwaliteit

Vermindering wachttijd aanvrager
Efficiency (3)

Kwaliteit (2)
1 2 111442 Kwaliteit totaal 3 1233 123
1346 114 1 Betrouwbaarheid 5 1 2 132 1 2
2 5 2 3 4 3 1 4 Overzichtelijkheid 1 2 125 136
6 2 3 2 3 5 2 2 Voortgangsbewaking 3 4 3 4 1 3 5 1

5 1 5 1 5 4 3 3 Beheersbaarheid 6 3 4 3 4 5 2 5
3 6 1 4 2 6 6 5 Controleerbaarheid 4 5 5 6 2 6 4 4

44656256 Flexibiliteit 26656463

Efficiency totaal 4 3 3 2 2 3 1 1

Doorlooptijd verkorting 1 1233 1 1 2
Kosten verlaging 323 1 2 2 3 1
Vermindering van extremen in doorlooptijd 2 3 1 2 132 3

Technologie (4)
Technologie totaal 2 4 4 4 4 2 3 4
Systeemintegratie 125 2 1 22 1
Betrouwbaarheid 3 1 2 3 2 132
Digitalisering 231 1441 3
Beveiliging 4 4 4 4 3 3 4 4
Nieuwe technolgiën 5 5 3 5 5 5 5 5

75



Interne en Externe Analyse

Uitwerking stellingen

Tabel D .2: Scores per geïnterviewde persoon op de onderscheiden deelgebieden en aspecten

Omschrijving Score°

Stellingen
Stelling
1. In de toekomst zal alle documentatie en archivering digitaal gebeuren 5 4 4 4 5 4 4 4 (4,25)
2. Kwaliteit gaat ten koste van de efficiency van de bedrijfsvoering 2 2 2 1 2 2 2 2 (1,88)
3. Aparte naamsbekendheid diagnostische centra is belangrijk 4 4 5 4 4 4 5-b (4,29)
voor de bedrijfsvoering van deze centra
4. Buiten het aanbieden van excellente diagnostiek aan de patiënt is de aanvrager 4 4 4 5 2 3 4- (3,71)
de bepalende factor in de bedrijfsvoering van Stichting Synergos
5. Stichting Synergos zal de komende jaren sterk blijven groeien 4 4 4 4 3 4 4 4 (3,88)
6. Zorginstellingen kunnen nog veel leren van bedrijven uit 4 5 4 4 4 5 4 4 (4,25)
andere domeinen uit het bedrijfsleven
7. Marktwerking in de zorg gaat ten koste van de kwaliteit van de zorg 1 2 2 2 5 2 4 4 (2,75)
8. Professionalisering van zorginstellingen met behoud van 4 4 4 4 5 3 4 5 (4,13)
specifieke "zorg" identiteit is mogelijk

9. Investeringen in en gebruik van nieuwe ICT zijn noodzakelijk om de 4 5 4 5 4 4 5 5 (4,50)
groei van Stichting Synergos in goede banen te leiden
10. Stichting Synergos is goed bezig 4 4 3 4 4 5 4 4 (4,00)

°1 = sterk mee oneens, 2 = mee oneens, 3 = neutraal/geen mening, 4 = mee eens, 5 = sterk mee eens
bNiet bekend
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Vragenlijst

Intrevtew inleiding
Dit interview wordt afgenomen ten behoeve van mijn afstudeerproject Hierin doe ik onderzoek naar mogelijke eerbeterstappen voor de bedrijfsprocessen en
informatiestromen binnen Stichting Synergos. Het doei ven dit semi-gestructureerde interview is tweeledig . Enerzijds dient het interview als oriëntatie in de
ontwikkelingen binnen Stichting Synergos en haar externe omgeving . Anderzijds dient het interview om de eisen en wensen die gesteld worden door de
organisatie aan de bednjfsprocessen en informatiestromen in kaart te brengen . Het interview is semi-gestructureerd in de zin dat er ruimte is voor eventuele
zijsprongen naar aanleiding van gestelde vragen .

De eerste vegen zullen gesteld worden op een algemeen niveau . Hiermee bedoel ik in brede zin de interne en externe omgeving van stichting Synergos en
toekomstige ontwikkelingen in de zorg . De laatste vragen van het interview gaan specifieker in op de eisen en wensen die eerwacht worden aan
bedrijfsprocessen en informatiestromen binnen de organisatie .

Indien u ermee instemt, zal het inten.iew worden opgenomen . Deze opname dient alleen ter verwerking van dit interview. Het interview zal ongeveer een
anderhalf duren . Mocht u tijdens het interview tegen onduidelijkheden oplopen dan kunt u dit gerust aangeven .
Algemeen niveau

Geschiedenis Stichting Synergos
Voor de verslaglegging is het belangrijk dat er een interne analyse wordt gemaakt %en stichting Synergos . Onderdeel hiervan is een tijdslijn met
noemenswaardige gebeurtenissen die vormend zijn geweest rear stichting Synergos. Aangezien u al lang in de organisatie meeloopt, zal ik u hier twee
wagen over willen stellen .

Vraag 1 : Welke voorlopers ven het Stichting Synergos zijn er geweest, onder welke naam en wanneer zijn deze gestart/opgencht?
Vraag 2 . Welke gebeurtenissen/veranderingen in het verfeden van de stichting zijn volgens u ven grote mvoed geweest op de huidige organisatie/manier ven

bedrijfswering van stichting Synergos en waarom?

Heden Stichting Synergos
De focus van het onderzoek ligt bij de diagnostische centra van Eindhoven, 's-Hertogenbosch en bij de decentrale locaties die hierbij betrokken zijn . Om een
beeld te krijgen van de huidige situatie, en de ontwikkelingen die nu of in de toekomst zullen gaan spelen, zal ik u enkele wagen stellen over de interne en
externe omgeving waarin de diagnostische centra hun bedrijfsvoering uitoefenen . Deze wagen worden gesteld op het eerder beschreven algemeen niveau . Als
eerste zal de focus van de wagen liggen bij de interne omgeving rende diagnostische centra .
M"e en Strategie Ontem)
De missie van stichting Synergos luidt, "Het is onze missie om in deze veranderlijke samenleving excellente medische diagnostiek en faciliteiten te blijven
leveren voor de eerstelijns gezondheidszorg' (Jaarverslag Synergos, 2005) .

Vraag 3 . Veranderlijke samenleving en excellente medische diagnostiek en faciliteiten zijn twee zinsneden die hierin opvallen . Wat verstaat u onder deze zinsneden?
Vraag 4: Hoe gaat stichting Synergos volgens u met deze twee zinsneden om?
Vraag 5 : Naar wren komt dat stichting Synergos op de volgende dne pijlers de organisatie mi eerder bouwen . klantgenchtheid, groei en kostenbeheersing . Wat heeft

u voor ogen bij het horen van deze dne termen wat betreft de diagnostische centra>
Vraag 6 : De drie pijlers zijn bedacht als zijnde aspecten die een positieve invloed hebben op de bedrijfsvoering . Kunt u ook negatieve aspecten of bijkomende effecten

bedenken die te maken hebben met één of meerdere van deze drie pqlers7

Sterkte en zwakte (Intern)
Vraag 7: Wat zijn de sterke punten volgens u van de diagnostische centra en de manier waarop de bedrijfsvoering wordt uitgevoerd?
Vraag 8 Wat zijn de zwakke punten wigens u van de diagnostische centra en de manier waarop de bedrijfswenng wordt uitgevoerd>

Ontwikkelingen Qntern)
Vraag 9 Welke ontwikkelingen ziet u op de korte termijn mor de verschillende diagnostische centra? Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitbreidingen van diagnostiek en/of

afdelingen, fusies, gebruik ren CT en dergelijke .
Vraag 10 Waar liggen volgens u de voordelen ven de genoemde ontwikkelingen voor de diagnostische centra9
Vraag 11 . Zet u ook bedreigingen door de genoemde ontwikkelingen voor de diagnostische centra> Zo ia, welke zijn dit en hoe ziet u dit als een bedreiging?

Concurrenten (Extern)
Vraag 12 Wie ziet u als concurrenten \®n de diagnostische centra Eindhoven en 's-Hertogenbosch en waarom?
Vraag 13 . Waar ligt volgens u de kracht van deze genoemde concurrenten?
Vraag 14 Waar ligt volgens u de zwakte ven deze genoemde concurrenten')
Vraag 15• Welke ontwikkelingen spelen volgens u een rol in het spel tussen de diagnostische centra en de genoemde concurrenten of gaan een rol spelen in de

toekomst?

Aanvragers (Extern)
Vraag 16: Welke rol spelen aanvragers in de bednjfswenng %en de diagnostische centra?
Vraag 17. Hoe belangrijk is de rd ven aanwager wor de diagnostische centra en waar uit dit zich in?
Vraag 18: Is deze rol veranderd in het verfeden enlof gaat deze veranderen in de toekomst?

Patienten (Extern)
Vraag 19. Welke rol spelen patienten in de bednjfs%oenng van de diagnostische centra en hoe belangrijk is deze roP Waar uit dit zich in?
Vraag 20• Is deze ml veranderd in het verleden en/of gaat deze veranderen in de toekomst?
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Ontwikkelingen (Extern)
De volgende dde vaak gehoorde ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op de beddjfswenng van de diagnostische centra :
1 . EPD - Elektronisch Patiënten Dossier
2. BSN - Burger SerHce Nummer
3. Doorgevoerde verandenngen m de zorg (bijvoorbeeld zorgvsrzekenng)

Vraag 21 : Denkt u dat deze inderdaad van invloed zijn of gaan worden en hoe uit deze invloed zich dan9
Vraag 22, Zijn er nog niet genoemde ontwikkelingen die volgens uvan grote mNoed kunnen zijn op de bedn/fswenng ven stichting Synergos? Welke zijn dit en wat is

de invloed van deze ontwikkelingen?
Vraag 23. Wilt u nog een aanvulling maken op het nu behandelde algemeen niveau? Iets wat niet aan de orde is geweest of waar u nog iets aan wit toevoegen?

Specifiek niveau Qntern)
Op het specifiekere niveau zullen de eisen en wensen aan de bednjfsprocessen en informatiestromen aan de orde komen . Dit zal gebeuren door binnen
verschillende deelgebieden enkele aspecten aan u voor te leggen .

Eisen aan bedrijfsprocessen en informatiestromen
Voor de volgende waag worden ver deelgebieden aangege ven met elk een verschillend aantal aspecten hienn . Aan u de waag om vanuit stichting Synergos
gezien een prioriteit aan de voorgelegde deelgebieden te geven ven één tot en met ier. Vervolgens zal ik u wagen om binnen deze deelgebieden de mate van
belangdjkheid/prioritert ven de genoemde aspecten aan te geven die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsprocessen en informatiestromen .
Deelgebied 1 : Technologie
- Digitalisering van verschillende fysieke documentatie
- Systeemintegratie tussen gebruikte informatiesystemen
- Betrouwbaarheid van gebruikte systemen
- Beveiliging van gebruikte systemen
- Gebruik van nieuwe technologieën
Deelgebied 2 : Kwaliteit
- Oeerzschteh/kheid van bednjfspmcessen en informatiestromen
- Flexibiliteit \en bedrijfsprocessen en informatiestromen
- Controleerbaarheid ven bedrijfsprocessen en informatiestromen
- Voortgangsbewaking van bedrijfsprocessen en informatiestromen
- Betrouwbaarheid ven bednjfprecessen en informatiestromen
- Beheersbaarheid van bedrijfsprocessen en informatiestromen
Deelgebied 3: Efficiency
- Kosten verlaging
- Doorlooptijd verkorting
- Vermindering van extremen in doorlooptijd
Deelgebied : Service
- Vermindering wachttijd aanvrager (snelle rapportage)
- Vermindering wachttijd patient (snelle mogelijkheid tot behandeling)
- Rapportagekwakteft aanvrager kwaliteit van rapportage en informatievoorzieningen voor de aanvrager)
-Rapportagebetrouwbaartieid aanvrager (het halen ven de norm die voor het rapporteren staat)
- Informatievoorzieningkwahteit patent (bijvoorbeeld wachttijden bij telefonisch contact met call-centrum en mor de patient te begrijpen procedures)
- Informatieworzieningbetrouwbaaiheid (betrouwbaarheid dat de gemaakte afspraak ook begint op de afgesproken tijd)

Vraag 24: Wat verstaat u onder de kwaliteitsaspecten en welke ontwikkelingen eerwacht u op het gebied ven de genoemde aspecten in perspectief tot
bednjfsprocessen en informatiestromen?

Vraag 25. Missen er naar uw inzicht nog mogelijke aspecten? Zo ja hoe verhoud(en) deze zich ten opzichte van de al gegeven begrippeng
Stellingen

Als afsluiting zal ik enkele stellingen poneren met aan u de waag om ze te classificeren als zijnde sterk mee oneens, mee oneens, neutraal/geen mening,
mee eens of sterk mee eens. De stellingen luiden.
1 . In de toekomst zal alle documentatie en amhnenng digitaal gebeuren
2 . Kwaliteit gaat ten koste ven de efficiency van de bedrijfsvoering
3 . Aparte naamsbekendheid diagnostische centra is belangnjk mor de beddjfswenng „an deze centra
4 . Buiten het aanbieden van excellente diagnostiek aan de patiënt is de aanvrager e bepalende factor in de bednjfswenng van stichting Synergos
5. Stichting Synergos zal de komende jaren sterk blijven groeien
6. Zorginstellingen kunnen nog wei leren uan bedrijven uit andere domeinen uit het bedrijfsleven
7. Marktwerking in de zorg gaat ten koste ven de kwaliteit ven de zorg
8. Professionalisenng van zorginstellingen met behoud ven specifieke "zorg» identiteit is mogelijk
9. kroesterfngen in en gebruik van nieuwe ICT zijn noodzakelijk om de groei ven stichting Synergos in goede banen te leiden
10. Stichting Synergos is goed bezig

Vraag 29: Wilt u nog op één of meerdere stellingen terugkomen>

Afsluiting Interview
ik wil u hartelijk danken voor het interview . De gegeven antwoorden zullen met alle discretie verwerkt worden

Vraag 30' Heeft anon w agen of opmerkingen naar aanleidino van dit interview?
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Bijlage F

Procesmodellen ECG Onderzoek

Procesmodellen ECG Onderzoek DCE

4 Hoofdproces
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Figuur F .1: Procesmodel aanmelding en hoofdproces ECG op het DCE
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Procesmodellen ECG Onderzoek

Verwerking
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Procesmodellen ECG Onderzoek
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Figuur F .3: Procesmodel rapportage ECG op het DCE en de Woflan verificatie van het hoofdproces
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Procesmodellen ECG Onderzoek

Procesmodellen ECG Onderzoek DCH
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Figuur F .4: Procesmodel aanmelding en hoofdproces ECG op het DCH
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Procesmodellen ECG Onderzoek

Verwerking
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Figuur F .5: Procesmodel verwerking ECG op het DCH
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Procesmodellen ECG Onderzoek

Rapportage
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Figuur F.6: Procesmodel rapportage ECG op het DCH en de Woflan verificatie van het hoofdproces
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Procesmodellen ECG Onderzoek

Procesmodellen ECG Onderzoek Decentraal
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Procesmodellen ECG Onderzoek
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Figuur F .8: Procesmodel verwerking ECG decentrale locatie
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Procesmodellen ECG Onderzoek

11
Rapportage

Start reportage
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Rapportage
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Figuur F.9: Procesmodel rapportage ECG decentrale locatie en de Woflan verificatie van het
hoofdproces

Rollendiagram ECG-functieonderzoek en CVR-dienst

Onderstaande figuur geeft in turquoise de afdelingen die te onderscheiden en van belang zijn
voor het onderzoek. De afdelingen, waaronder het DCE, DCH en de decentrale locaties, zijn
in hoofdstuk 2 uitvoerig besproken . In oranje zijn de rollen beschreven die betrokken zijn bij
de patiëntenorderstroom . Enige toelichting is nodig bij de verdeling van de balie- en biometrie
medewerkers in verschillende typen :
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Procesmodellen ECG Onderzoek
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Figuur F.10: Diagram met de rollen en afdelingen die zijn betrokken bij een ECG-functieonderzoek

Balie medewerker 1: Deze balie medewerker controleert patiëntgegevens of voegt deze toe in
CS-Patiënt. Vervolgens wordt de afspraak afgevinkt in CS-Agenda . Dit werkwijze vindt
alleen plaat op het DCE .

Balie medewerker 2: Deze balie medewerker meldt de patiënteorder aan in GLIMS . Ook deze
handeling vindt plaats bij het DCE.

Balie medewerker 3: Balie medewerker 3 combineert de activiteiten zoals beschreven bij de
desbetreffende vorige typen balie medewerkers . Deze werkwijze vindt plaats bij het DCH .

Biometrie medewerker 1 : Een biometrie medewerker van dit type is niet bevoegd om een pa-
tiëntenorder die door de administratie is verwerkt te autoriseren . Deze persoon is ook niet
bevoegd om een ECG voor te beoordelen en verricht alleen het ECG-functieonderzoek waar-
bij de patiënt aanwezig is.

Biometrie medewerker 2: Deze biometrie medewerker is wel bevoegd om ECG's voor te be-
oordelen en/of om een verwerkte order te autoriseren .

CVR-dienst medewerker 1: Het oproepen van chronische patiënten wordt door deze persoon
gedaan en vindt plaats vanaf het DCE .

CVR-dienst medewerker 2: Deze medewerker is verantwoordelijk voor de verwerking/beoordeling
en rapportage van een order vanuit deze dienst en kan worden verwerkt op de locaties van
het DCE of DCH.

j Bake
€ medavierker 3
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Bijlage G

Procesmodellen CVR-dienst

Procesmodellen CVR-dienst Oproep DCE
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Procesmodellen CVR-dienst
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Procesmodellen CVR-dienst

Procesmodellen CVR-dienst Oproep DCH
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Procesmodellen CVR-dienst TU/e
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Procesmodellen CVR-dienst TU/e

Procesmodellen CVR-dienst Oproep Decentraal
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Bijlage H

Generiek Stappenplan

In deze bijlage worden de "Input" en "Fases" voor het generieke stappenplan behandeld .

Input
Onder "Input" wordt verstaan de documenten en technieken die nodig zijn voor het doorlopen
van het generieke stappenplan. Deze benodigdheden zijn samengesteld naarmate het onderzoek
vorderde. Hiermee werd het inzicht, in welke aspecten belangrijk zijn voor het komen tot verbe-
tervoorstellen, gaandeweg het onderzoek vergroot . De "Input" heeft daarom ook een link met de
verschillende hoofdstukken en paragrafen uit dit verslag . Bij de behandeling van de "Input" wordt
deze link gegeven zodat aanvullende informatie hierover terug te vinden is . Deze terugkoppeling
geeft daarmee ook een kijkje in de manier waarop het stappenplan is ontstaan . De aspecten van
de "Input" worden hieronder één voor één behandeld .

Beschrijvingen

Beschrijvingen van de bedrijfsprocessen en informatiestromen zijn nodig voor de begripsvorming .
Hiermee wordt inzicht verkregen in werkwijzen en de gebruikte methoden/procedures binnen de
organisatie . Deze kennis over de huidige manier van werken is nodig om tot verbetervoorstellen te
komen. Hiermee wordt het mogelijk om ervaren problemen te plaatsen in de context van de organi-
satie en kunnen verbeterrichtingen herkend worden . Het idee voor de beschrijvingen is naar voren
gekomen tijdens de oriëntatiefase van het afstudeerproject . Hierin is meegelopen met verschillen-
de afdelingen en onderzoeken en hebben er informele gesprekken plaatsgevonden met betrokken
medewerkers. De bevindingen zijn vervolgens beschreven en in handout gebundeld . Enkele moge-
lijkheden en beperkingen worden hieronder uiteengezet :

Mogelijkheden : De genoemde handout kan als voorbeeld dienen voor de "Input" die wordt
bedoeld met de "Beschrijvingen" voor het generieke stappenplan . Verder is het mogelijk om de
beschrijvingen continue bij te houden. Dit kan gebeuren per afdeling of onderzoek, die vervolgens
verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van eventuele veranderingen in gebruikte systemen, do-
cumentatie en/of veranderde procedures . Het voordeel ligt hierbij in het beschikbaar hebben van
de juiste gegevens bij het initiëren van een verbetertraject .

Beperkingen : Een beperking van de "Beschrijvingen" ligt in het dynamische karakter van de
organisatie . Hierdoor komen, enige tijd later, de bedrijfsprocessen en informatiestromen niet meer
overeen met de gemaakte "Beschrijvingen" . Deze zijn dan minder bruikbaar bij een nieuw te
starten verbetertraject . Het continue bijhouden van de "beschrijvingen" vergt enige discipline en
moeite .
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Managementinformatie

Om inzicht te krijgen in de prestatie van de huidige bedrijfsprocessen en informatiestromen is
managementinformatie nodig . Hiermee wordt bedoeld: informatie over doorlooptijden, overschrij-
dingstijden en het aantal overschrijdingen in doorlooptijd van de verschillende onderzoeken . Deze
informatie kan gebruikt worden om problemen op te sporen en hiermee aanleiding geven om een
verbetertraject in gang te zetten . Het idee om managementinformatie bij het stappenplan te be-
trekken is ontstaan omdat de voorgestelde herontwerpen gevalideerd moesten worden voor het
uitgevoerde onderzoek. Voor deze validatiestap is informatie nodig van de prestatie voor en na het
herontwerp. Door de prestaties op beoordelingscriteria te meten is het mogelijk om de invloed van
het herontwerp, op bijvoorbeeld doorlooptijd, aan te tonen . Enkele mogelijkheden en beperkingen
bij het gebruik van managementinformatie worden hieronder uiteengezet :

Mogelijkheden : De beperkte data-analyse uit hoofdstuk 5 .2 kan als idee worden gebruikt om
de managementinformatie, rond doorlooptijden, vorm te geven . Deze data zijn door middel van
specifieke queries geëxtraheerd uit de gebruikte systemen van de diagnostische centra . Verder is
het een mogelijkheid om naast doorlooptijden ook informatie met betrekking tot kosten mee te
nemen. Uitgebreidere managementinformatie maakt het mogelijk de invloed van een herontwerp
beter te beoordelen .

Beperkingen: Aangezien er tot op heden geen structureel gebruik wordt gemaakt van manage-
mentinformatie om prestaties van bedrijfsprocessen te meten is het in gebruik nemen hiervan een
complexe aangelegenheid . Zo moeten de data uit verschillende systemen gehaald worden en het
liefst automatisch. Dit brengt mogelijk investeringskosten en arbeidsuren met zich mee .

Managementdoelen en strategie

Uit de interviews komt naar voren dat de huidige missie en strategie erg breed interpreteerbaar
is. De missie en strategie geeft hiermee weinig sturing aan de organisatie en er bestaat de kans
dat betrokken partijen tegenstrijdige belangen nastreven . Om deze conflicterende ondernemingen
tegen te gaan kan het helpen om de missie en strategie van Stichting Synergos te vertalen in ma-
nagementdoelen . Als voorbeeld kan gegeven worden om "Excellente faciliteiten" te vertalen in het
doel "Systeemintegratie" . Hiermee wordt tegengegaan dat verschillende onderzoekslocaties apart
ICT aanschaffen voor bijvoorbeeld beeldopslag. Dit conflicteert namelijk met het managementdoel
"Systeemintegratie" . Het is van belang dat een verbetertraject in de lijn ligt van de koers die de
stichting vaart en wil varen. Managementdoelen en strategie kunnen hierin een rol spelen door
als richtlijnen te fungeren voor te nemen beslissingen . Dit is ook de reden dat deze "Input" is
meegenomen in het generieke stappenplan . Enkele mogelijkheden en beperkingen bij het gebruik
van managementdoelen en strategie worden hieronder uiteengezet :

Mogelijkheden: De gegeven speerpunten uit de Interne en Externe Analyse (paragraaf 5 .1) kun-
nen gebruikt worden als inspiratie om tot verschillende managementdoelen te komen.

Beperkingen : De managementdoelen en strategie geven niet voor alle overwegingen de richt-
lijnen die helpen bij het maken van keuzes tijdens een verbetertraject . Bijvoorbeeld bij verbeter-
trajecten die intern gefocust zijn op één bepaald bedrijfsproces kan het nut beperkt blijven . Zeker
als dit verbetertraject weinig invloed heeft op het functioneren van andere onderdelen binnen de
organisatie . Hier zijn de interne eisen en wensen van de betrokken afdeling meer van invloed .

Problematiek, eisen, wensen en ideeën

Tijdens de interviews en het meelopen met de verschillende onderzoeken en afdelingen zijn veel
verschillende eisen, wensen en idieeën door de medewerkers naar voren geschoven (Handout en
hoofdstuk 5 .1). De uitvoerbaarheid en de toegevoegde waarde van deze problematiek, wensen en
idieeën zijn niet altijd even groot . Toch zitten er vaak bruikbare aanwijzingen tussen die kunnen
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leiden, of juist aanleiding geven, tot verbeteringen van de bedrijfsprocessen. Het kwijt zijn van
dossiers gaf bijvoorbeeld de aanleiding om voortgangsbewaking mee te nemen in het onderzoek .
Het inzicht wat deze data creëren is ook de reden waarom het is meegenomen in het stappenplan .
Enkele mogelijkheden en beperkingen bij het gebruik van de beschreven problematiek, eisen, wen-
sen en ideeën worden hieronder uiteengezet :

Mogelijkheden : Een mogelijkheid is het om continue de problematiek waar de afdelingen en
onderzoeken mee worden geconfronteerd te documenteren . Door de medewerkers hier ook wensen
en ideeën in te laten noteren kunnen deze data als creatieve input meegenomen worden op het
moment dat een verbetertraject wordt geïnitieerd .

Beperkingen: Een beperking ligt er in de conflicterende problematiek, wensen of ideeën die
per afdeling genoemd kunnen worden . Bijvoorbeeld een wens van het dienstencentrum om de
rapportage volgens één layout te printen, onafhankelijk van een diagnostisch centrum . Deze wens
komt niet overeen met het gegeven dat het regionale karakter van de DC's een speerpunt (eis) is
voor Stichting Synergos . Een andere beperking ligt in te gedetailleerde wensen of ideeën die niet
bruikbaar of van invloed zijn om een geheel bedrijfsproces aanzienlijk te verbeteren .

BP-ideeënlijst

In hoofdstuk 4 worden de best practices behandeld. Deze heuristieken komen uit de praktijk en
kunnen gebruikt worden om de bedrijfsprocessen en informatiestromen van de diagnostische cen-
tra te verbeteren. De onderverdeling van de best practices, naar verschillende invalshoeken (BPR
raamwerk [12]) om naar een organisatie te kijken, dwingt om tijdens de creatieve fase van een ver-
betertraject breed naar verschillende mogelijkheden/oplossingen te kijken . Deze eigenschap heeft
ertoe geleid om deze mee te nemen als "Input" voor het generieke stappenplan ; het helpt in het
genereren van bruikbare ideeën en om breed naar de problematiek te kijken . In bijlage H .1 staat
een voorbeeld gegeven van een lijst die tijdens een brainstormsessie gebruikt kan worden . In het
boek Object-Oriented Software Engineering wordt deze techniek (brainstorming) beschreven als
een effectieve manier om vereisten te achterhalen [13] . Enkele mogelijkheden en beperkingen bij
het gebruik van de BP-ideeënlijst worden hieronder besproken :

Mogelijkheden : Het is mogelijk om specifieke best practices heuristieken, die hun succes hebben
bewezen in eerder ingevoerde verbeterprojecten, te markeren en de invloed aan te geven . Hierdoor
wordt inzicht verkregen in de verbetervoorstellen die voor de specifieke bedrijfsprocessen (onder-
zoeken in de tweedelijns gezondheidszorg) of informatiestromen het meest van invloed zijn . Deze
kennis kan vervolgens gebruikt worden in toekomstige verbetertrajecten .

Beperkingen : De best practices heuristieken zijn geen garantie voor succes . Bij elk verbetervoor-
stel moet daarom goed worden nagegaan welke mogelijke invloed het heeft op de bedrijfsprocessen
en informatiestromen . Zowel de positieve invloed als de mogelijke negatieve invloed op vooraf
gestelde beoordelingscriteria moeten in de overweging worden meegenomen.

Beoordelingscriteria

Om te bepalen of een herontwerp daadwerkelijk een verbetering inhoudt moeten er vooraf be-
oordelingscriteria worden opgesteld . Een voorbeeld van de gebruikte criteria voor dit onderzoek
staat beschreven in hoofdstuk 5 .2 .1. Het idee is daarom ontstaan om ook deze "Input" expliciet in
het stappenplan te vermelden. Naast een vermoeden, van de invloed van het herontwerp, kan dit
vervolgens ook hard gemaakt worden met cijfers en feiten. Enkele mogelijkheden en beperkingen
bij het gebruik van beoordelingscriteria worden hieronder besproken :

Mogelijkheden: Een mogelijkheid is het om standaard beoordelingscriteria op te stellen die in
overeenstemming zijn met, of te toetsen zijn door, de aanwezige managementinformatie . Hierbij

96



Generiek Stappenplan TU/e

valt te denken aan criteria die tijdens de Interne en Externe Analyse (hoofdstuk 5 .1) naar voren
zijn gekomen . Bijvoorbeeld de gemiddelde doorlooptijd en het aantal overschrijdingen van de ge-
stelde norm voor rapporteren .

Beperkingen : Afhankelijk van de invloed van een verbetertraject is het wenselijk om beoorde-
lingscriteria op te stellen . Kleine ingrepen in de bedrijfsprocessen kunnen mogelijk gerechtvaardigd
worden door middel van een redenatie . Hiervoor is dan geen onderbouwing nodig van cijfermate-
riaal . Een andere beperking ligt in het vergaren van de managementinformatie die nodig is om de
herontwerpen op beoordelingscriteria te toetsen . Deze is niet altijd voorhanden of juist moeilijk
te verkrijgen .

Implementatieontwerp

Het doel van het implementatieontwerp als "Input" is om de betrokken personen te dwingen
om met de organisatie van een verbetertraject bezig te zijn . De verantwoordelijkheden van de
betrokken personen kunnen hierbij bijvoorbeeld vastgelegd worden. Verder geeft het inzicht in
de betrokken medewerkers, afdelingen en de projectduur . En hiermee ook in de invloed die een
verbetertraject heeft op de organisatie . Enkele mogelijkheden en beperkingen bij het onderwerp
"Implementatie ontwerp" worden hieronder besproken :

Mogelijkheden: Aanwezige kennis binnen Stichting Synergos met betrekking tot de uitvoering
van projecten kan gebruikt worden om aan deze "Input" vorm te geven .

Beperkingen : Tijdens het afstudeerproject komt de implementatiefase niet aan de orde . Er is
daarom ook geen verwijzing naar een onderdeel van dit verslag waar dit onderwerp verder wordt
uitgediept .

Projectbeheersing

Projectbeheersing als "Input" is nodig om het verbetertraject succesvol te laten verlopen . Bekende
technieken hierbij zijn het opdelen van het project in deeltrajecten, het uitvoeren van een risico
analyse en het monitoren van het project [14] . Hiermee wordt de kans verkleind dat tijdens het
project tegen onvoorziene problemen wordt aangelopen . De succeskansen van een project worden
hierdoor vergroot . De genoemde mogelijkheden en beperkingen bij "Implementatie ontwerp" zijn
ook van toepassing op de input "Evaluatie" .

Evaluatie

Met de "Input" evaluatie wordt bedoeld dat elk afgerond verbetertraject geëvalueerd wordt . Ook
hier kan geen link gegeven worden met het verslag omdat de implementatie van de verbetervoor-
stellen niet heeft plaatsgevonden . Echter een logisch gevolg van evalueren is dat er inzicht wordt
verkregen in het verloop van het traject ; wat ging goed en wat fout . Deze kennis kan ervoor zorgen
dat aanpassingen gemaakt moeten worden in het stappenplan . Na deze aanpassingen impliceert
het cyclisch karakter van het stappenplan dat in toekomstige projecten met deze bevindingen re-
kening gehouden wordt . De genoemde mogelijkheden en beperkingen bij "Implementatie ontwerp"
zijn ook van toepassing op de input "Evaluatie" .

Fases

Om aan de eis te voldoen dat het stappenplan cyclisch moet zijn, worden er terugkerende fases
onderscheiden . Hierbij komt ook dat het uitgevoerde onderzoek als inspiratie is gebruikt voor het
ontwikkelen van het stappenplan. Zo komen de fases terug die zijn gebruikt om het afstudeerproject
te structureren . De onderscheiden fases worden hieronder één voor één uiteengezet .
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Nulsituatie

Elk verbetertraject heeft een startpunt . Dit startpunt wordt in het generieke stappenplan de nulsi-
tuatie genoemd . Het voornaamste doel van deze fase is inzicht te krijgen in de bedrijfsprocessen en
informatiestromen zoals die voorkomen op de diagnostische centra en decentrale locaties . Alleen
de beschrijvingen zijn niet voldoende . Om later de voorgestelde verbetering meetbaar te maken
is managementinformatie nodig . De input "Managementinformatie" alsmede de "Beschrijvingen"
zijn beschreven in paragraaf H . Door de managementinformatie zijn de prestaties en de kosten
van de bedrijfsprocessen bekend . Deze kunnen gebruikt worden als vergelijkingsmateriaal met mar
nagementinformatie vlak na de implementatie voor evaluatie van het herontwerp . Belangrijk is
dat up-to-date informatie beschikbaar is op het moment dat een verbetertraject gestart wordt .
Aansluitend op de gekozen nulsituatie vindt de oriëntatie- en analysefase plaats .

Oriëntatie en Analyse

De oriëntatiefase en analysefase vinden synchroon plaats . Het doel van deze fase is het achterhalen
van de eisen, wensen, ideeën en problematiek met betrekking tot de bedrijfsprocessen en informa-
tiestromen. De input die benodigd is bij deze fase staat beschreven in paragraaf H . Deze fase is een
observerende fase waarin de ervaren problematiek, eisen, wensen en ideeën genoteerd worden . Het
bijhouden van de benodigde input kan continue gebeuren op de afdelingen die te maken krijgen
met een patiëntenorderstroom. Op het moment dat een verbetertraject dan wordt geïnitieerd is de
nulsituatie bekend en is ook alle benodigde input aanwezig om door te gaan met de ontwerpfase .

Ontwerp

De ontwerpfase is een creatieve fase waarin een verbetering/oplossing bedacht wordt voor de
problematiek die uit de vorige fase naar voren is gekomen . De beschreven input "BP-ideeiilijst" uit
de vorige paragraaf kan hierin ondersteuning bieden. Deze lijst dekt een breed aantal invalshoeken
voor verbetermogelijkheden . In deze fase wordt vervolgens besloten welke herontwerpen, voor de
bedrijfsprocessen en informatiestromen, worden toegepast en uitgevoerd . Als de organisatie van
het verbetertraject bekend is, in de vorm van een implementatieontwerp, kan begonnen worden
met de implementatiefase .

Implementatie

De verbetervoorstellen uit de ontwerpfase worden uitgevoerd in de implementatiefase . Project-
beheersing en het "Implementatieontwerp" worden gebruikt om de voorgestelde verbeteringen
gestructureerd uit te voeren . De invloed die een herontwerp heeft op de bedrijfsprocessen van de
diagnostische centra kan als graadmeter dienen voor de managementondersteuning (het beschik-
baar stellen van faciliteiten en kapitaal) die nodig is om het implementatietraject tot een goed
einde te brengen. Na de implementatie is het noodzakelijk om het verbetertraject te evalueren;
zijn de doelen bereikt die vooraf gesteld zijn en zijn er aspecten die in de toekomst anders of beter
moeten. De bevindingen van de evaluatie kunnen vervolgens meegenomen in het aanpassen van
het stappenplan en het uitvoeren van toekomstige verbetertrajecten .

98



BPR Best Practices Ideeënlijst
Klanten (A) Controle verplaatsing (A)

1

Operationeel (B) Ordertypes (A) Taakeliminatie (B) Ordergebaseerd werk (C)~

Triage (D)

2

1 --- -- - 1
Taak compositie (E)

2 -------- --- 2 --------~----~----~---
Gedragingen (C) Herstructurering (A) Knock-out (B) Paralisatie (C)

1 ---- -- 1 12 -- ~-----~-~~--- 2 --------------~-------- 2 --------~--- ---

-----111 Excepties (D)

~ 1 --- ---------r_:
G

n9( )
1
2 ------ ---------

-1 Externe omgeving (D) Vertrouwde partijarti' (Ax ) Uitbesteden (B) Interfacing (C)
1~--~ _ 12 ------------- --- --- - 2 ------------ - 2 - --

á Organisatiestructuur (E) Order overdracht A () Centralisatie (C)m ( ) Flexibele overdracht B
1(D.

0

1
2

1
2

Machtiging (C)

2 ---- 2 ----- - -- 2 --- - --
Informatie (G) Controle toevoeging (A) Buffering (B)
1 1

------------~------~-------- 22 --------------------

Technologie (H) Taak automatiseri A

2

Kontakt reductie (B) Integratie (C)
1 1
Z ----~---------~-----~------ 2 ---- -_-

2 ------------- 2

1
_ 2
Klantén teams (D) -- Numerieke betrokkenheid (E) - Case manager (F) -

Splits verantwoordelijkheden (G)

1
2

Organisatiepopulatie (F) Extra resources (A) Specialist-generalist (B)
1 1

1
2

Integraal technologie (B)

1
2

12 -..-- ..-.

1



Bijlage I

Best Practices

In deze bijlage worden de best practices verder toegelicht . De toelichtingen bij de best practices
zijn deels integraal overgenomen uit het artikel van Reijers en Limam Mansar [17 1 . In artikel
worden voorbeelden gegeven met verwijzingen naar andere literatuur. Deze voorbeelden zijn in
deze bijlage weggelaten om het geheel overzichtelijk en bondig te houden. De gevonden effecten
worden daarentegen wel in deze bijlage meegenomen .

Klanten

Controle verplaatsing: Verschillende checks en toestemmingsoperaties die deel uitmaken van een
bedrijfsproces kunnen verplaatst worden naar de klant . Dit heeft een positief effect op de klantte-
vredenheid en het reduceren van fouten . Een negatief effect is een grotere kans op fraude .

Kontakt reductie : Het uitwisselen van informatie met klanten is altijd tijdverslindend . Dit is ze-
ker het geval als deze uitwisseling per reguliere post gebeurt . Hierbij komt ook dat elk kontakt een
kans op fouten met zich meebrengt. Een negatief effect van het reduceren van kontaktmomenten
is het mogelijke verlies van essentiële informatie . Dit verlies heeft invloed op het kwaliteitsaspect .
Het combineren van kontakten kan resulteren in het ontvangen van teveel data met hogere kosten
als gevolg.

Integratie : Deze best practice kan verschillende vormen aannemen . In het algemeen moeten
integrale bedrijfsprocessen een efficiëntere uitvoering tot gevolg hebben, zowel voor de aspecten
kosten en tijd . Een minpunt van integratie is de toename in onderlinge afhankelijkheid waardoor
de flexibiliteit afneemt .

Operationele invalshoek

Order types: Er moet gewaarschuwd worden voor delen van een bedrijfsproces die niet specifiek
bij dit bedrijfsproces toebehoren. Het negeren van dit fenomeen kan leiden tot ineffectief ma-
nagement van deze "subflow" en lagere efficiency . Het toepassen van de best practice kan lagere
kosten en snellere verwerkingstijden tot gevolg hebben . Het onderscheiden van reguliere "subflows"
uit verschillende "flows" kan ook de efficiency vergroten . Echter het kan ook resulteren in meer
coárdinatieproblemen tussen de bedrijfsprocessen (kwaliteit) en minder mogelijkheden om bedrijfs-
processen te herordennen (flexibiliteit) .

Taak eliminatie: Een gebruikelijke manier om een taak als onnodig te bestempelen is wanneer
het geen waarde genereert vanuit de klant bekeken . Bijvoorbeeld controle activiteiten in bedrijfs-
processen. Taak redundantie kan ook beschouwd worden als en bijzondere case van taak eliminatie .
Het doel van de best practice is om de snelheid te vergroten en het verminderen van de kosten
van het afhandelen van een order . Een belangrijk minpunt kan de verslechterende invloed zijn op
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de kwaliteit .

Order gebaseerd werk : Opvallende voorbeelden van verstoring in de verwerking van een enkele
order zijn: (a) het stapelt zich op in een batch en (b) periodieke activiteiten . Dit laatste doordat
verwerking bijvoorbeeld afhankelijk is van een computersysteem die alleen beschikbaar is bepaal-
de periodes. Het wegnemen van deze beperkingen versneld aanzienlijk de verwerking van orders .
Aan de andere kant kan efficiency voordelen behaald worden met batchverwerking . Ook kan het
constant beschikbaar maken van IS kostbaar zijn .

Triage : Bij het toepassen van deze best practice in haar populairste vorm is het mogelijk
om taken te ontwerpen die beter overeenkomen met de capaciteiten van de resources en de ka-
rakteristieken van orders voor verwerking. Beide interpretaties verbeteren de kwaliteit van het
bedrijfsproces . Onderscheid maken tussen alternatieve taken faciliteert ook een betere benutting
van resources met de bijbehorende voordelen op de aspecten kosten en tijd . Teveel specialisatie
kan daarentegen het proces minder flexibel en efficient maken . Ook veroorzaakt het monotoon
werk met gevolgen voor het kwaliteitsaspect . Een alternatieve vorm van triage best practice is het
onderverdelen van taken in overeenkomende in plaats van alternatieve taken voor verschillende
subcategorieën van orders voor verwerking . Bijvoorbeeld een speciale verkoopbalie voor klanten
met een lage verwerkingstijd .

Taak compositie: Het combineren van taken kan resulteren in het reduceren van insteltijd .
Dit is tijd die wordt gebruikt door resources om gewend te raken met de specificaties van de
order. Bij het afhandelen van een grote taak die bestaat uit meerdere kleinere taken kan ook een
positief effect op treden op het aspect kwaliteit van het geleverde product . Aan de andere kant
maakt te grote taak resulteren in (a) kleinere produceer flexibiliteit en (b) lagere kwaliteit doordat
takn onhandelbaar worden. Beide effecten worden precies tegengegaan door taken op te splitsen
in kleinere taken. Kleinere taken brengen langere insteltijden met zich mee . Deze best practice
is gerelateerd aan de triage best practice doordat beide uitgaan van splitsen of combineren van
taken .

Gedragingen invalshoek

Herstructurering: In bestaande bedrijfsprocessen laten de ordening van taken niet de nodige afhan-
kelijkheden zien tussen deze taken . Soms is het beter om een taak te verschuiven als het niet nodig
is voor direct opvolgende taken, Zodat het misschien overtollig wordt . Dit bespaard geld . Het is
ook mogelijk om taken te verschuiven naar gelijksoortige taken waardoor insteltijd wordt bespaard .

Knock-out : Een typisch geval van bedrijfsprocessen is het controleren van verschillende condi-
ties die moeten gelden om een positief resultaat te leveren . Elke conditie die niet wordt gehaald
leidt tot het afbreken van dit gedeelte van het bedrijfsproces. Als er vrijheid is in de volgorde van
het controleren van verschillende condities, moet gekozen worden voor de conditie met de gunstig-
ste ratio van verwachte knock-out kans afgezet tegen de verwachte kosten om de controle op de
conditie uit te voeren . Vervolgens de twee na gunstigste op deze ratio. Deze manier van controleren
brengt gemiddeld de laagste kosten met zich mee voor het uitvoeren van het bedrijfsproces . Er
zijn geen opvallende bezwaren voor deze best practice, alleen het kan zijn dat het niet mogelijk is
om vrijelijk de controle volgorde gekozen kan worden. Ook kan het een langere doorlooptijd tot
gevolg hebben dan bij het parallel uitvoeren van de controle van alle condities .

Parallisatie: Een duidelijk effect van het parallel uitvoeren van taken is dat de doorlooptijd
aanzienlijk vermindert kan worden . De toepasbaarheid van deze best practice in BPR is groot .
Uit de praktijk blijkt dat veel taken sequentieel uitgevoerd worden zonder de aanwezigheid van
logische beperkingen voor het toewijzen van deze volgorde . Een bezwaar van meer parallisatie in
bedrijfsprocessen die knock-out mogelijkheden bevatten is dat de kosten van het uitvoeren van een
bedrijfsproces toenemen . Ook het management kan complexer worden van bedrijfsprocessen die
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gelijktijdig uitgevoerd worden . Dit kan als gevolg hebben verlies in kwaliteit (errors) en flexibiliteit
(aanpassingen tijdens de uitvoering van het proces) .

Excepties : Excepties kunnen normale operaties serieus verstoren. Een exceptie heeft medewer-
kers nodig die gewend zijn met de specificaties van deze exceptie, terwijl ze deze misschien niet
kunnen verwerken . Insteltijden gaan dan verloren . Het isoleren van excepties door bijvoorbeeld
triage maakt de afhandeling van normale orders meer efficient . Het isoleren van excepties kan
daarbij de totale prestatie verhogen als specifieke expertise opgebouwd wordt bij medewerkers
die te maken krijgen met deze excepties . De prijs die wordt betaald zijn mogelijk complexere be-
drijfsprocessen en mogelijk het inleveren op flexibiliteit . Ook als er geen specifieke kennis wordt
ontwikkeld zijn grote verbeteringen waarschijnlijk uitgesloten.

Externe omgeving

Vertrouwde partij : Sommige beslissingen en beoordelingen die worden gemaakt binnen bedrijfspro-
cessen zijn niet specifiek voor het bedrijfsproces waar ze onderdeel van uitmaken . Andere partijen
kunnen dezelfde informatie bepaald hebben in een andere context . Deze informatie kan gebruikt
worden voor de beslissing of beoordeling wanneer van het bestaan wordt afgeweten . Een voorbeeld
is de kredietwaardigheid van een klant die bank A wil vaststellen . Als de klant een recentelijke
kredietwaardigheidsbewijs van bank B kan overhandigen dan kan bank A die ook accepteren . De
best practice reduceert hiermee kosten en doorlooptijd . Aan de andere kant wordt de kwaliteit van
het bedrijfsproces afhankelijk van de kwaliteit die wordt aangeboden door de andere partij . Ook
codrdinatie-inspanning met de derde partij is waarschijnlijk nodig . Dit kan ten koste gaan van de
flexibiliteit .

Uitbesteden: Een andere partij kan efficiënter zijn in hetzelfde werk van de eigen bedrijfspro-
cessen. Het is daarom misschien mogelijk om dit werk ook door deze partij te laten doen, met
het duidelijke doel om minder kosten te hebben . Een negatief aspect kan een terug val zijn in
kwaliteit. Uitbesteding vergt ook meer coórdinatie en maakt het bedrijfsproces meer complex . De-
ze best practice verschilt met de vertrouwde partij best practice . Bij uitbesteding wordt de taak
uitgevoerd terwijl het bedrijfsproces bezig is . Bij een vertrouwde partij kan dit ook informatie uit
het recente verleden zijn .

Interfacing : Het idee achter deze best practice is dat een gestandaardiseerde interface de kans
doet afnemen op fouten, incomplete aanvraagformulieren en onbegrijpelijke communicatie . Een
gestandaardiseerde interface kan resulteren in minder fouten (kwaliteit), snellere verwerking (tijd)
en minder werk wat over gedaan hoeft te worden (kosten) . De interfacing best practice kan gezien
worden als een specifieke interpretatie van de integratie best practice, als is de best practice niet
speciaal bedoeld voor de klant .

Organisatiestructuur

Order overdracht : Bij order overdracht in de meest extreme vorm wordt voor elke taak die uitge-
voerd moet worden de capabele resource geselecteerd die eerder al aan de order gewerkt heeft . Het
duidelijke voordeel van deze best practice is dat de resource al bekend is met de order en daarom
minder setup tijd nodig heeft . Een bijkomend effect kan zijn dat de kwaliteit van de service ver-
beterd. Aan de negatieve kant, de flexibiliteit van de resource toewijzing wordt sterk verminderd .
De uitvoering van een order kan in een behoorlijke wachtrij komen te staan als de resource niet
beschikbaar is .

Flexibele overdracht : Bijvoorbeeld, als een taak uitgevoerd kan worden door twee beschikba-
re resources, wijs de order toe aan de meest gespecialiseerde resource . Op deze manier zijn de
mogelijkheden om de vrije, meer generalistische, resource een andere taak uit te laten voeren
maximaal. Het voordeel van deze best practice is dat de totale wachttijd wordt gereduceerd : het
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is minder waarschijnlijk dat een order moet wachten op een specialistische resource . Een ander
voordeel is dat verwacht kan worden dat medewerkers met de meeste specialisatie het meeste van
het werk uitvoeren . Dit kan resulteren in een hogere kwaliteit . Het nadeel van de best practice is
het omgekeerde . Bijvoorbeeld de werkdruk van medewerkers kan uit balans raken met als mogelijk
resultaat dat de tevredenheid van het werk afneemt . Ook de mogelijkheden voor specialisten om
meer generalistisch te worden neemt af .

Centralisatie : Deze best practice is expliciet bedoeld om de mogelijkheden van een WFMS te
benutten. Het is tenslotte zo dat door het toewijzen van werk door een WFMS het minder relevant
is waar deze resources zich geografisch bevinden . In deze hoedanigheid is de best practice een spe-
ciale vorm van de integrale technologie best practice . Het specifieke voordeel van deze maatregel
is dat resources flexibeler ingezet kunnen worden . Dit geeft een betere bezetting en mogelijk een
betere doorlooptijd . Het nadeel is gelijk aan die van de integrale technologie best practice .

Splits verantwoordelijkheden : Het idee achter deze best practice is dat bij taken van afdelingen
waarbij de verantwoordelijkheid gedeeld worden een grotere waarschijnlijkheid op verwaarlozing
of conflict ontstaat. Het verminderen van de overlappende verantwoordelijkheid moet resulteren
in een betere kwaliteit van de taak uitvoering . Ook een snellere reactie naar beschikbaar werk
wordt ontwikkeld zodat klanten sneller worden bediend. Aan de andere kant, het reduceren van
het aantal effectieve resources dat beschikbaar is voor een order kan een negatieve invloed hebben
op de doorlooptijd, doordat een grotere wachtrij ontstaat .

Klanten teams : Deze best practice is een variant op de order overdracht . Afhankelijk van de
daadwerkelijke vorm kan de klanten teams best practice geïmplementeerd worden door de order
overdracht best practice . Ook kan het zo zijn dat meerdere werknemers met dezelfde specifica-
ties betrokken zijn bij een klanten team . Op deze manier worden de strikte eisen aan de order
overdracht best practice afgezwakt . Voordelen en nadelen komen overeen met die van de order
overdracht best practice . Aanvullend kan het werken in een team de aantrekkelijkheid vergroten
van het werk en een betere verstandhouding tot gevolg hebben . Dit zijn beide kwaliteit aspecten .

Numerieke betrokkenheid: Het toepassen van deze best practice moet resulteren in minder
codrdinatie problemen. Minder tijd besteed aan coórdinatie heeft meer tijd voor de verwerking van
de orders tot gevolg . Het verminderen van het aantal afdelingen kan leiden tot minder verdeelde
verantwoordelijkheden met dezelfde voordelen als de splits verantwoordelijkheden best practice .
Aanvullend hierop kunnen een minder aantal gespecialiseerde afdelingen het opbouwen van routi-
ne (kosten) en expertise (kwaliteit) tegengaan .

Case manager: De case manager is is verantwoordelijk voor een specifieke order of klant . Echter
hij of zij is niet noodzakelijk de enige medewerker die aan de order werkt . Het verschil met de
order overdracht best practice ligt in de nadruk die gelegd wordt op het management van het
proces en niet op de uitvoering . Het belangrijkste doel van deze best practice is het verbeteren van
de externe kwaliteit van het bedrijfsproces. Het bedrijfsproces wordt meer transparant van het
gezichtspunt van de klant doordat de case manager een duidelijk aanspreekpunt is . Dit is positief
voor de klanttevredenheid . Het kan ook een positief effect hebben op de interne kwaliteit van het
bedrijfsproces, doordat de persoon verantwoordelijk is voor de afhandeling van fouten . Duidelijk
mag zijn dat de aanstelling van een case manager financiële gevolgen heeft doordat capaciteit
toegewezen moet worden aan deze taak .

Organisatiepopulatie

Extra resources : Deze best practice spreekt voor zichzelf . Het voor de hand liggende effect van
extra resources is dat er meer capaciteit is voor de afhandeling van orders . Hiermee wordt de
wachttijd gereduceerd. Het kan ook helpen om een meer flexibelere toewijzingspolitiek te imple-
menteren. Natuurlijk brengt het extra inhuren of kopen van resources kosten met zich mee . Let
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op het contrast van deze best practice met die van de numerieke betrokkenheid best practice .

Specialist-generalist: Resources kunnen omgeschoold worden van specialisten naar meer genera-
listen of juist andersom. Een specialistische resource kan getraind worden voor andere kwalificaties ;
een generalist kan toegewezen worden aan hetzelfde type werk voor een langere periode zodat zijn
andere kwaliteiten verouderen. Bij het overwegen van het herontwerpen van een nieuw bedrijfs-
proces komt het toepassen van deze best practice neer op het bepalen van de specialist-generalist
ratio van nieuwe aanstellingen .

Een specialist bouwt eerder routine op en heeft diepere kennis dan een generalist . Hierdoor
werkt hij of zij sneller en levert hogere kwaliteit . Aan de ander kant, de beschikbaarheid van ge-
neralisten voegt meer flexibiliteit toe aan het bedrijfsproces en kan leiden tot een betere bezetting
van resources. Afhankelijk van de mate van specialisatie of generalisatie kunnen één van beide
resources duurder zijn .

Machtiging: In traditionele bedrijfsprocessen wordt substantiële tijd gespendeerd aan het auto-
riseren van werk van anderen. Als medewerkers gemachtigd worden om beslissingen onafhankelijk
te nemen kan het resulteren in gestroomlijndere operaties met minder doorlooptijd . Het reduce-
ren van het midden management uit de bedrijfsprocessen verminderd ook de arbeidskosten die
gespendeerd worden aan de verwerking van orders . Een tegenvaller kan zijn dat de kwaliteit van
de beslissingen afneemt en hiermee duidelijke fouten niet meer gevonden worden . Als foute beslis-
singen resulteren in werk dat overgedaan moet worden kunnen de kosten toenemen ten opzichte
van de oude situatie .

Informatie

Controle toevoeging : Deze best practice promoot de toevoeging van controle op het bedrijfsproces .
Dit kan resulteren in hogere kwaliteit van het bedrijfsproces en de uitvoering hiervan wat resul-
teert in minder werk dat overgedaan moet worden . Duidelijk is dat voor een toevoeging van een
controle stap tijd en resources nodig zijn . Let op het contrast met de inhoud van deze best practi-
ce met die van de taak eliminatie best practice, die een operationele bedrijfsproces best practice is .

Buffering : Het vergaren van meer informatie van andere partijen is een tijd verslindende be-
zigheid in veel bedrijfsprocessen . Door het direct beschikbaar hebben van deze informatie wan-
neer nodig kan de doorlooptijd aanzienlijk gereduceerd worden . Deze best practice kan vergeleken
worden met "caching" principe wat van toepassing is op microprocessors. Natuurlijk kunnen de
aanmeldingskosten voor informatie updates vrij kostbaar zijn . Dit is speciaal het geval als informa-
tiebronnen meer informatie bevatten dan gebruikt wordt . Bijkomende kosten kunnen ontstaan bij
het opslaan van alle informatie. Let op dat deze best practice een zwakke vorm van de integratie
best practice is . In plaats van directe toegang tot originele informatiebronnen (waar de integratie
met dede partijen op neer komt) wordt een copy in stand gehouden .

Technologie

Taak automatisering: Een bijzonder positief resultaat van automatisering van taken kan het sneller
uitvoeren van taken zijn met minder kosten en een beter resultaat . Een duidelijk nadeel is de ont-
wikkeling van een systeem dat de taak uitvoert erg kostbaar kan zijn . Algemeen gesproken is een
systeem ook minder flexibel in het afhandelen van variaties in de taak dan een menselijke resour-
ce. In plaats van volledige automatisering van een taak kan een automatische ondersteuning van
de menselijke resource door een systeem overwogen worden. Een significante toepassing van taak
automatisering best practice is het bedrijfsprocessen perspectief van e-commerce : e-commerce kan
gezien worden als de toepassing van technologie naar de automatisering van bedrijfstransakties en
workflows .
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Integrale technologie : In het algemeen kan nieuwe technologie allerlei positieve effecten tot ge-
volg hebben. Bijvoorbeeld de toepassing van een WFMS kan resulteren in minder tijd die gespen-
deerd wordt aan logistieke taken . Een Documenten Management System maakt order informatie
toegankelijk voor alle partijen. Dit kan resulteren in betere kwaliteit van de service . Nieuwe tech-
nologie kan ook de traditionele manier van werken veranderen door het geven van totaal nieuwe
mogelijkheden aan medewerkers . De aankoop, ontwikkeling, implementatie, training en onderhoud
inspanningen gerelateerd aan de nieuwe technologie zijn duidelijk kostbaar . Ook kan het gebruik
van nieuwe technologie angst geven aan de medewerkers of resulteren in subjectieve effecten ; dit
kan resulteren in een afname van de kwaliteit van het bedrijfsproces .
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Herontwerp

In deze bijlage worden de verbetervoorstellen toegelicht voor de bedrijfsprocessen en informa-
tiestromen van een los ECG-functieonderzoek en/of de CVR-dienst . Na de behandeling van de
verbetervoorstellen wordt ter afsluiting een overzicht in tabelvorm gegeven .

Verbetervoorstellen

In figuur 6.2 uit paragraaf 6.2 zijn de verbetervoorstellen gegeven. Per verbetervoorstel worden ze
hieronder toegelicht en beoordeeld op de aspecten tijd (T), kosten (K), flexibiliteit (F) en kwali-
teit . Kwaliteit wordt hierin opgesplitst in betrouwbaarheid (B), complexiteit (C) en service (S) .
De beoordeling vindt plaats door het geven van de mogelijke invloed op de verschillende beoorde-
lingsaspecten . Zo symboliseert een " + " een positieve en een "-" een negatieve invloed . Wanneer
er geen beoordeling gegeven wordt is de invloed niet van toepassing (nvt) .

Controle verplaatsing (AAI) : Uit de externe en interne analyse komt de verwachting naar
voren dat de klanten van de diagnostische centra op afstand (digitaal) inzicht of invloed willen
hebben op de bedrijfsprocessen en informatiestromen . Het verbetervoorstel luidt daarom om de
aanvrager de mogelijkheid te geven om de status van een order (aanvraag/oproep) tijdens de
patiëntenorderstroom in te zien . Dit verhoogd het servicegevoel voor de aanvrager, maar zal wel
implementatie kosten met zich meebrengen. Het volgende overzicht wordt gegeven :

T K F B C S
AA1: nvt - nvt nvt nvt +

Kontakt reductie (AB1) : Uit de externe en interne analyse komt de verwachting naar voren dat
de klanten van de diagnostische centra op afstand (digitaal) inzicht of invloed willen hebben op
de bedrijfsprocessen en informatiestromen . Het verbetervoorstel houdt daarom in om de patiënt
de mogelijkheid te bieden om vanuit zijn of haar thuis een afspraak te maken of te verzetten . Het
call-centrum zou hiermee niet meer gebeld hoeven te worden . Dit verhoogt enerzijds de service
naar de patiënt toe en anderzijds dat de patiënt niet wordt geconfronteerd met lange wachttijden
bij het call-centrum . Het implementeren van dit verbetervoorstel brengt wel investeringskosten
met zich mee . Het volgende overzicht wordt gegeven :

T K F B C S
AB1: nvt - nvt nvt nvt +

Integratie (A C1) : Uit de externe en interne analyse komt de verwachting naar voren dat de
klanten van de diagnostische centra op afstand (digitaal) inzicht of invloed willen hebben op de
bedrijfsprocessen en informatiestromen . Het verbetervoorstel houdt daarom in om de aanvrager
de mogelijkheid te geven om een rapportage digitaal te ontvangen/op te vragen . Dit verhoogt
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voornamelijk de service naar de aanvrager toe . Echter als het op termijn door een substantieel
deel van de aanvragers wordt gebruikt, ter vervanging van de papieren rapportage, heeft het
ook positieve gevolgen voor de complexiteit en betrouwbaarheid van de informatiestromen. Het
rapporteren is namelijk een arbeidsintensief proces waarbij bijvoorbeeld fouten kunnen ontstaan
bij het printen van de rapportages (gebruik van verkeerd papier) . Het volgende overzicht wordt
gegeven:

T K F B C S
AC1: nvt - nvt . . +

Order types (BA1) : Tijdens het meelopen met een bloedafname (handout : beschrijvingen)
blijkt dat de bloedafname-orders pas na de afname worden aangemeld in GLIMS . Deze patiënten
staan echter wel in de rij met mensen die ook voor een functieonderzoek komen . Het verbetervoor-
stel houdt daarom in om deze twee stromen, bloedafname en functieonderzoeken, te scheiden bij
de balie. Hierdoor kunnen de patiënten voor een bloedafname (deze hebben gaan afspraak nodig
en kunnen gelijk doorlopen) eerder geholpen worden en blijft de rij voor functieonderzoeken kor-
ter. Het verbetervoorstel heeft daarmee voornamelijk positieve gevolgen voor de service (kortere
wachttijden bij binnenkomst) . Het volgende overzicht wordt gegeven :

T K F B C S
BA1: + nvt nvt nvt nvt +

Taak eliminatie (BB1) : Het invoeren van een anamneseformulier vindt na een onderzoek plaats
door de administratie. Echter een groot deel van de vragen van een anamneseformulier kunnen
bewaard blijven voor eventuele vervolgafspraken aangezien deze in de toekomst niet meer kun-
nen veranderen . Ook zijn de vragen makkelijk direct in te voeren in GLIMS door de beperkte
antwoordmogelijkheden (ja/nee vragen). De mogelijkheid bestaat er om vooraf gedefinieerde ant-
woorden te gebruiken (bijvoorbeeld een lijst met medicijnen op de vraag op medicijngebruik) . Het
verbetervoorstel houdt daarom in om de anamnese direct in te voeren in GLIMS tijdens het on-
derzoek. Dit heeft positieve gevolgen voor de doorlooptijd, betrouwbaarheid en complexheid van
de bedrijfsprocessen en informatiestromen . De doorlooptijd wordt verkort omdat de overdracht
naar, en de invoering door de administratie niet meer nodig is . Het komt ook de betrouwbaarheid
ten goede omdat de medewerker die de anamnese afneemt deze ook invoert . Fouten gemaakt door
het invoeren door de administratie komen dan niet meer voor . Als laatste wordt de complexiteit
van de bedrijfsprocessen en informatiestromen verminderd aangezien een afdeling en meerdere
medewerkers niet meer gebruikt worden bij de verwerking van deze patiëntenorderstroom . Het
volgende overzicht wordt gegeven :

T K F B C S
BB1 : + nvt nvt + + nvt

Taak eliminatie (BB2) : Door het digitaal aanwezig hebben van onderzoeksdocumentatie (ECG
en anamneseformulier) is het mogelijk om deze informatie aan te bieden op geografische verschil-
lende locaties. Het voorbeoordelen van een ECG gemaakt op het DCE kan daarmee plaatsvinden
op het DCH zonder een fysiek transport van de informatie . Het verbetervoorstel luidt daarom om
de taak "transport" te verwijderen. Dit verbetervoorstel valt samen met het BPR-raamwerk ele-
ment "Technologie" aangezien hiervoor de documentatie digitaal aanwezig en verspreidbaar moet
zijn. Het toepassen van dit verbetervoorstel verkort de doorlooptijd door het wegvallen van de
transporttijden en het vergroot de rapportagebetrouwbaarheid door de vermindering van fysieke
overdrachten van dossiers . Het laatst genoemde effect heeft ook een positieve invloed op de com-
plexiteit van de bedrijfsprocessen doordat chauffeurs niet meer nodig zijn in de verwerking van
een patiëntenorderstroom . Het volgende overzicht wordt gegeven :
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T K F B C S
BB2: + - nvt + + nvt

Order gebaseerd werk (BC1) : Een verbetervoorstel die van invloed is op deze best practice
is het in gebruik nemen van een WFMS . De batchvorming die bij de huidige bedrijfsprocessen
en informatiestromen van de CVR-dienst en los ECG-functieonderzoek gebruikelijk zijn kunnen
dan automatisch per order worden aangeboden, aan de juiste persoon en op de juiste locatie . Dit
verbetervoorstel heeft daarmee een positieve invloed op de betrouwbaarheid van de doorlooptijd
van een patiëntenorder . Een dossier, waarbij de norm voor het rapporteren bijna verstreken is,
komt hierdoor bijvoorbeeld niet op een grote stapel terecht . Daarentegen wordt het dossier direct
aangeboden voor verwerking aan de juiste medewerker. Het volgende overzicht wordt gegeven :

T K F B C S
BC1: nvt - nvt + nvt nvt

Taak compositie (BEI) : Bij het meelopen met de balies van de DC's komt naar voren dat het
aanmelden van een order verschillend verloopt. Op het DCH worden de patiëntgegevens gecon-
troleerd op het aanvraagformulier/oproepbrief en worden door diezelfde medewerker ingevoerd in
GLIMS. Bij de DCE bestaat deze activiteit uit twee verschillende taken, die worden uitgevoerd
door twee medewerkers . Het verbetervoorstel luidt daarom om bij het DCE de taken "controleren"
en "aanmelden" van een order in GLIMS door één medewerker te laten doen . Hierdoor wordt de
complexiteit van de patiëntenorderstroom verkleind, er zijn namelijk minder medewerkers betrok-
ken bij de verwerking . Het wachten van de patiënten in de wachtkamer kan hierdoor ook verminderd
worden doordat er geen tijd zit tussen het controleren en aanmelden van een order . Het volgende
overzicht wordt gegeven:

T K F B C S
BE1: + nvt nvt nvt + nvt

Herstructurering (CA1) : Dit verbetervoorstel is nauw betrokken bij het eerder behandelde
voorstel (BB2) waarbij de taak "invoeren anamnesegegevens in GLIMS" door de administratie
verwijderd wordt. Het verwijderen van deze taak heeft een herstructurering tot gevolg voor de be-
drijfsprocessen en informatiestromen die betrokken zijn bij een ECG-functieonderzoek of oproep
vanuit de CVR-dienst. De herstructurering houdt in dat de anamnesegegevens ingevoerd worden
door de medewerker die ook het onderzoek afneemt . De genoemde gevolgen van de taak elimina-
tie zijn daarom ook hier van toepassing bij deze herstructurering . Het volgende overzicht wordt
gegeven:

T K F B C S
CAL + nvt nvt + + nvt

Parallisatie (CC1) : Tijdens het meelopen op verschillende afdelingen viel het gelijktijdig aan-
en afmelden op van een oproep vanuit de AC-dienst . Hierdoor wordt de facturatie automatisch
ingezet . Doordat de facturatie eerder wordt ingezet kan het positieve gevolgen hebben voor de
financiën van Stichting Synergos, immers de tijd tussen het maken van kosten en het innen van de
betaling wordt kleiner . Het verbetervoorstel luidt daarom om de facturatie automatisch ingang te
zetten (parallel te laten verlopen) met het aanmelden van een order . Het volgende overzicht wordt
gegeven :

T K F B C S
CC1: nvt + nvt nvt nvt nvt
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Excepties (CD1) : Een verbetervoorstel die van invloed is op deze best practice is het in gebruik
nemen van een WFMS . Hierdoor kunnen orders die de norm voor rapporteren bijna overschrijden
een hogere prioriteit krijgen voor verwerking. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het automa-
tisch als eerste aanbieden van deze "verlate" orders aan de juiste medewerkers . Hierdoor wordt de
afhandeling van een order versneld . Dit verbetervoorstel heeft daarom een positieve invloed op de
betrouwbaarheid van de doorlooptijd van een patiëntenorderstroom. Het volgende overzicht wordt
gegeven:

T K F B C S
CD1: nvt - nvt + nvt nvt

Order overdracht (DC1) : Het komt bij de huidige bedrijfsprocessen en informatiestromen voor
dat de validatiestap en autorisatiestap door dezelfde medewerker worden verricht . Het verbeter-
voorstel luidt daarom om dit bij elke patiëntenorder te doen . Hierdoor neemt de complexheid van
de patiëntenorderstroom af en kan de verwerking sneller plaatsvinden . Een negatief effect is dat
de betrouwbaarheid van de uitslag af kan nemen . De betrouwbaarheid neemt af doordat één con-
trolestap, de validatie en autorisatie door verschillende personen, hiermee verwijderd wordt . De
rapportagebetrouwbaarheid naar de aanvrager toe neemt met het verbetervoorstel wel toe . Het
volgende overzicht wordt gegeven :

T K F B C S
DC1 : + nvt nvt -}-/- nvt nvt

Order overdracht (DC2) : Het combineren van de taken "controleren van gegevens" en "het
invoeren van de order in GLIMS" bij de balie zorgt ervoor dat de medewerker vertrouwd is met
de order. Het verbetervoorstel om deze taken te combineren leidt ertoe dat de totale tijd voor
aanmelding (controleren en toevoegen) van de patiëntenorder afneemt . De genoemde invloeden van
het verbetervoorstel "taak compositie" (BEI) zijn daarbij ook hier van toepassing . Het volgende
overzicht wordt gegeven:

T K F B C S
DC2: + nvt nvt nvt + nvt

Flexibele overdracht (EB1) : Een verbetervoorstel die van invloed is op deze best practice is het
in gebruik nemen van een WFMS . Hierdoor worden bijvoorbeeld orders, die door meerdere mede-
werkers verwerkt kunnen worden, niet aangeboden aan specialistische medewerkers (bijvoorbeeld
medewerkers die bevoegd zijn om een ECG voor te beoordelen) . Deze medewerker heeft dan al
zijn tijd om orders te verwerken die deze specialistische kennis wel nodig hebben en deze worden
dus niet opgehouden, door het onnodig bezet zijn van een specialistische medewerker . Daarmee
heeft het verbetervoorstel een positieve invloed op de doorlooptijd van de patiëntenorderstroom
en de betrouwbaarheid van rapporteren . Het volgende overzicht wordt gegeven :

T K F B C S
EB1: + - nvt + nvt nvt

Centralisatie (ECl :) Een verbetervoorstel die van invloed is op deze best practice is het in
gebruik nemen van een WFMS. Hierdoor kunnen geografisch verspreide resources beschouwd wor-
den alsof ze centraal aanwezig zijn . Door WFMS en het digitaal hebben van documenten uit het
patiëntendossier is het mogelijk om een onderzoek uitgevoerd op het DCH te laten voorbeoordelen
op het DCE . De medewerker is centraal te raadplegen voor het (voor)beoordelen van onderzoeken
uitgevoerd op geografische verschillende locaties . Dit verbetervoorstel heeft tot gevolg dat de af-
handeling van een patiëntenorderstroom flexibeler kan verlopen . Flexibeler in de zin dat bepaalde
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taken, die nodig zijn voor de verwerking, niet meer gebonden zijn aan het DC waar het onderzoek
heeft plaatsgevonden . Het volgende overzicht wordt gegeven :

T K F B C S
EC1: nvt - + nvt nvt nvt

Extra resources (FA l): Uit de problematiek van de CVR-dienst blijkt dat de druk op bevoegde
medewerkers toeneemt bij situaties waarbij andere bevoegde medewerkers ziek of op vakantie zijn .
Het verbetervoorstel luidt daarom om extra medewerkers aan te nemen/ op te leiden die bevoegd
zijn om ook (voor)beoordelingen te doen . Door meerdere bevoegde personen op de verschillende
locaties te hebben wordt voorkomen dat een order getransporteerd moet worden naar een ander
DC voor beoordeling. Ook als een bevoegde medewerker ziek wordt is de capaciteit aanwezig om
dit op te vangen . Dit verbetervoorstel heeft daarmee invloed op de rapportagebetrouwbaarheid en
flexibiliteit waarmee een order afgewerkt kan worden . Daarentegen heeft het verbetervoorstel wel
opleidings- of extra personeelskosten tot gevolg. Het volgende overzicht wordt gegeven :

T K F B C S
FA1: nvt - + + nvt nvt

Specialist-generalist (FB1) : Het ervaren probleem van toenemende druk op bevoegde mede-
werkers, bij ziekte of vakantie van collega's, die mogen (voor)beoordelen kan worden opgelost door
meer generalistische medewerkers. Dit verbetervoorstel komt daarmee overeen met de bevindin-
gen naar aanleiding van de best practice "extra resources" . Doordat meerdere medewerkers een
(voor)beoordeling mogen maken wordt de betrouwbaarheid van het op tijd rapporteren vergroot .
De afwerking van een order kan namelijk flexibeler plaatsvinden doordat het minder afhankelijk
is van bepaalde medewerkers . Het volgende overzicht wordt gegeven :

T K F B C S
FB 1: nvt - + + nvt nvt

Controle toevoeging (GA l) : Een verbetervoorstel die van invloed is op deze best practice is het
in gebruik nemen van een WFMS . Hierdoor wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of alle velden van
een digitaal in te voeren anamnese zijn ingevuld. Een medewerker die een incompleet ingevulde
anamnese door wil sturen zal hierop geattendeerd worden . Deze extra controle toevoeging zorgt
ervoor dat er geen onnodige fysieke overdrachten plaatsvinden tussen bijvoorbeeld de administratie
en de CVR-dienst doordat informatie ontbreekt . Met het verbetervoorstel neemt de complexiteit
van de bedrijfsprocessen en informatiestromen af. Hiermee heeft het ook een positieve invloed op
de rapportagebetrouwbaarheid . Het volgende overzicht wordt gegeven :

T K F B C S
GAl: nvt - nvt + + nvt

Integrale technologie (HB1) : Een verbetervoorstel die van invloed is op deze best practice is
het in gebruik nemen van een WFMS . Door het gebruik van deze "nieuwe" technologie verdwijnen
fysieke grenzen . Het is hiermee mogelijk om bijvoorbeeld workflows te creëeren die gebruik maken
van resources en applicaties op verschillende locaties . Deze technologie is verder uit te breiden met
bijvoorbeeld voortgangsbewaking door het definiëren van verschillende stadia in de bedrijfsproces-
sen en informatiestromen en deze te koppelen aan tijdstippen waarop orders in verwerking deze
gepasseerd moeten zijn . Eerder behandelde verbetervoorstellen waar WFMS werd genoemd heb-
ben te maken met deze "nieuwe" technologie. De gegeven invloeden zijn daarom ook hier veelal
van toepassing. Het verbetervoorstel heeft een positieve invloed op de rapportagebetrouwbaar-
heid, flexibiliteit, complexiteit (verwerking van een order kan gestuurd worden door het WFMS)
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en doorlooptijd. De grootste nadelen zijn de investeringskosten en mogelijk de complexiteit van
het invoeren van een WFMS . Het volgende overzicht wordt gegeven :

T K F B C S
HB1: + - + + +/- nvt

Toepassingen

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de toepassingsgebieden van de behandelde
verbetervoorstellen (VV) . In deze tabel komt naar voren of het verbetervoorstel meegenomen
wordt in de praktijksimulatie (PS) en herontwerp (HO) en of het van toepassing is op een ECG-
functieonderzoek of een oproep vanuit de CVR-dienst .

Tabel J.1: Overzicht van de verbetervoorstellen toepassingen

VV PS HO ECG CVR VV PS HO ECG CVR

ECG en CVR-dienst
Afkorting Afkorting
AAl Nee Nee Ja Ja CDl Nee Ja Ja Ja
AB1 Nee Ja Ja Ja DC1 Nee Ja Ja Ja
AC1 Nee Ja Ja Ja DC2 Nee Ja Ja Ja
BAl Nee Ja Nee Nee EB1 Nee Ja Ja Ja
BB1 Ja Ja Ja Ja EC1 Nee Ja Ja Ja
BB2 Nee Ja Ja Ja FAl Nee Nee Ja Ja
BC1 Ja Ja Ja Ja FBi Nee Nee Ja Ja
BEl Nee Ja Ja Ja GAl Nee Ja Ja Ja
CAl Nee Ja Ja Ja HB1 Ja Ja Ja Ja
CCl Nee Nee Ja Ja

Dat sommige verbetervoorstellen niet zijn meegenomen in de praktijksimulatie heeft twee re-
denen :

1. Uitvoerbaarheid : sommige verbetervoorstellen zijn praktisch niet uitvoerbaar (AAl, AB1,
AC1, BB2, CAl, CC1, EB1, EC1, FAl, FB1, GA1) . Dit heeft onder andere te maken met de
informatie systemen die niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders . Ook de afhankelijkheid
van bedrijfsprocessen van deze systemen maakt dat experimenteren niet is toegestaan .

2. Geen invloed: sommige verbetervoorstellen hebben geen invloed op de prestatie van de be-
drijfsprocessen of informatiestromen of kan met de praktijksimulatie niet aantoonbaar ge-
maakt worden. Het heeft daarom geen toegevoegde waarde om deze in de praktijksimulatie
mee te nemen . Deze is juist bedoeld om het inzicht in de prestatie te vergroten (AAl, BEI,
BAl, CC1, CD1, DC1, DC2, EB1, EC1) .

De volgende twee redenen worden gegeven voor de afwezigheid van verbetervoorstellen in het
herontwerp:

1. Overzichtelijkheid : door het verbetervoorstel CC1 niet mee te nemen in het herontwerp blij-
ven de vier fases aanmelden, onderzoek, verwerken en rapportage van een patieëntenorderstroom
intact. Dit komt het vergelijken met de huidige procesen ten goede en daarmee de evaluatie
van het herontwerp.

2. Scope van het onderzoek : verbetervoorstellen met betrekking tot het extra aantrekken of
investeren in opleiding van personeel (FA1)(FB1) vallen buiten de scope en doeleinden van
het afstudeeronderzoek .
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Figuur J.1 : Procesmodel aanmelding, onderzoek en hoofdproces Herontwerp CVR-dienst
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Bijlage K

ICT Stichting Synergos

Systeem Module Omschrijving

ICT Stichting Synergos

CardioPerfect - CardioPerfect is het systeem waarmee een ECG wordt gemaakt .
Gegevens van de patiënt moeten in dit systeem worden ingevoerd
of gecontroleerd . De mogelijkheid bestaat om ECG's digitaal
op te slaan en op te vragen vanaf verschillende locaties .

ChipSoft Agenda CS-Agenda wordt gebruikt om de afspraken met patiënten bij te
houden. Door voorgedefinieerde "agenda's" in het systeem kan voor
verschillende onderzoeken op verschillende locaties makkelijk af-
spraken worden ingepland . Het systeem is gekoppeld met CS-
Patiënt waardoor de gegevens van een terugkerende patiënt direct
beschikbaar zijn .

ChipSoft Patiënt CS-Patiënt wordt gebruikt om de gegevens van patiënten in bij te
houden. De gegevens die in CS-Patiënt zijn ingevoerd, zijn door een
koppeling beschikbaar voor zowel CS-Agenda als GLIMS .

Cyberlab - Cyberlab maakt het voor de aanvragende arts mogelijk om de resul-
taten te raadplegen . Dit is alleen mogelijk als de arts toegang heeft
tot Cyberlab . Deze toegang kan door de arts worden aangevraagd .

GLIMS - GLIMS is een laboratorium informatie systeem . Het systeem wordt
door de diagnostische centra gebruikt als hoofdsysteem waarin de

patiëntenorders worden aangemeld en de onderzoeksgegevens
ingevoerd . Het systeem is vanaf verschillende locaties inzichtelijk .

Microsoft Office Access Microsoft Access wordt gebruikt door de CVR-dienst om de afspraken

van chronische patienten die periodiek moeten worden opgeroepen
bij te houden. De patiënten worden in dit programma handmatig door-
gezet wanneer een onderzoek heeft plaats gevonden. De datum wordt
genoteerd waarop de patient moet komen voor de volgende afspraak .

Excel Microsoft Excel wordt gebruikt voor verschillende lijsten die handmatig
worden bijgehouden. Bij het call-centrum wordt bijvoorbeeld een lijst

bijgehouden met de tijd tussen het moment dat een patiënt belt voor
een afspraak en waarop het onderzoek plaatsvindt .
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Bijlage L

Handleiding Tools

In deze bijlage worden de gebruikte tools in het afstudeeronderzoek kort uiteengezet . Eerst zal
een uitleg gegeven worden over het modelleer- en simuleerprogramma Protos . Deze uitleg heeft als
doel om de lezers, zonder enige kennis van de tool, de mogelijkheid te bieden om het procesmodel
enigszins te begrijpen. De uitleg bestrijkt daarmee niet alle mogelijkheden van het programma
Protos. De tool Woflan wordt daarna behandeld .

Protos

In figuur L.1 is een voorbeeld gegeven van een procesmodel gemaakt in Protos . Dit model wordt
gebruikt om enkele symbolen en modelleertechnieken toe te lichten.

C start
subproces

• StatusO

~árt K~) Trigger ~ Activiteltl ~ Activiteit2
~ hoofd roces

® Status 51 ® Status2 • Status3

Subproces 1 . . . . I Activiteit3 ~ Activiteit4 ~ Activiteit5

® Status7 • Status4 • Status5

n ~ Activiteit6 • Status6
~ hoofdproces

Figuur L .1: Een voorbeeld van een Procesmodel gemaakt in Protos

In bovenstaande figuur is het hoofdproces en een uitvergroting van het subproces gegeven .
Een procesmodel bestaat uit activiteiten (rechthoeken met de benaming "Activiteit") en sta-
tussen (rondje met de benaming "Status") . Elk procesmodel heeft één startactiviteit ("Start
hoofdproces") en één eindactiviteit ("Eind hoofdproces") . Een activiteit representeert een taak
die automatisch, door een trigger of door een persoon uitgevoerd kan worden . Een trigger (sym-
bool met klokje) symboliseert een externe prikkel waardoor een activiteit uitgevoerd kan worden .
Een trigger is bijvoorbeeld het verstrijken van een bepaalde tijd . Door het uitvoeren van de acti-
viteit bereikt het proces de volgende status. Deze status wordt gevonden door het volgen van de

115



Handleiding Tools

uitgaande pijl(en) (pijlen' die gevolgd kunnen worden zijn afhankelijk van de eigenschappen van
de order die verwerkt wordt) . De nieuwe status maakt het mogelijk nieuwe (bereikbare) activitei-
ten uit te voeren. Dit proces gaat door tot dat de laatste activiteit is uitgevoerd .

Een zelf te bepalen gedeelte van een procesmodel kan samengevoegd worden in een subproces
(zeshoek met benaming "Subproces") . In het voorbeeld is een subproces gegeven. De uitvergroting
van dit subproces is ook in de figuur te zien en net als een hoofdproces begint het subproces met
een startactiviteit ("Start subproces") en eindigt met een eindactiviteit ("Eind subproces") .

De routing die een order door een procesmodel volgt is afhankelijk van de gebruikte model-
leertechnieken . De modelleertechnieken die zijn gebruikt in de procesmodellen van het verslag
worden nu kort beschreven . Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om vanaf status 0 twee activiteiten
te ondernemen. Afhankelijk van de eigenschappen van de order (bijvoorbeeld Normaal of CITO)
wordt een keuze gemaakt tussen een van de twee activiteiten . Dit is anders bij de de executie
van activiteit 1 waarbij status 1 en status 2 wordt bereikt . Het is nu mogelijk om activiteit 3
en 4 parallel uit te voeren (bijvoorbeeld Facturatie en Rapportage) . Daarentegen kan activiteit
6 pas uitgevoerd worden als status 4 en 5 bezet zijn (activiteit 3 en 4 moeten hiervoor beiden
zijn uitgevoerd (bijvoorbeeld Afmelden order). De volgende twee routeringen zijn daarmee in het
voorbeeld mogelijk :

1. Start subproces - Activiteit2 - Activiteit5 - Eind subproces

2. Start subproces - Activiteitl -(parallel : Activiteit 3 en 4) - Activiteit6 - Eind subproces

Woflan

Voor de toelichting van de tool Woflan wordt gebruik gemaakt van het boek "Workflow Manage-
ment: Models, Methods, and Systems [1]" en een handleiding geraadpleegd op het Internet [7] .

Woflan is een programma dat de ontwerper van een procesmodel helpt om fouten in een pro-
cesmodel te vinden. Een procesmodel wordt vanuit Protos overgezet naar Woflan. Woflan gebruikt
Petri-netten, die getest worden op de workflow procesdefinitie en op "soundness" . Een procesdefi-
nitie is een workflow procesdefinitie indien het één start- en één eindconditie heeft en als alle taken
een bijdrage leveren aan het completeren van een casus . Een workflow proces definitie is "sound"
onder de volgende drie voorwaarden wordt voldaan :

1 . Het is altijd mogelijk om een casus te completeren .

2. Na completering blijven er geen delen van de casus achter in het model .

3. Elke taak kan uitgevoerd worden.

Woflan controleert het procesmodel in een aantal stappen . Een groen vinkje betekent dat
het gecontroleerde onderdeel correct is gemodelleerd en rood kruisje betekent dat er een fout is
gemaakt tijdens het modelleren in Protos . Woflan toont op een stapsgewijze manier aan of de
procesdefinities voldoen aan de voorwaarden. Indien dit niet het geval is, wordt aangegeven waar
een fout optreedt . en kan de gebruiker zijn model aanpassen .

'De routing die een order volgt is in het verslag ook af te leiden uit de beschrijving van een los ECG-
functieonderzoek (paragraaf 5 .2 .2 of de CVR-dienst (paragraaf 5 .2 .3 .
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Data

Tabel M . 1: Dataoverzicht ECG-functieonderzoeken

DCE
EM- é,1•,
'bork-op~ " Geniddelde 3841 2.67

Ivfninum 82 0.06
Mexinum 10397 7.22

0 •r E" ra.ch ~M ~ ~ T, Gemddeld 2568 1 .78

N'.c Gemiddeld 6873 4.77

Gemiddeld 7589 5 .27
Fractie 0 .66

Gemiddeld 11429 7 .94

Helen van de norm 18
Net halen van de norm 26
Percentage halen norm 0.41

DCH Decentraal
IA aOst3 1'1t7diaak3 N'w o
3370 2.34 4133 2.87
7 0.00 253 0.18

31865 22.13 15510 10.77

4729 3.28 4073 2.83

3096 2.15 7872 5.47

3828 2.66 10284 7.14
0.53 0.71

7199 5.00 14417 10.01

Aaa,~rr.t ,ía,10á á

24 10

16 35

0.60 0.22
0.40 0.78Percentage niet halen norm 0.59

DCE
,,v R
~-=c,' :rs :~tg<i Gemddelde 16710 11 .60

Mnrum 1599 1 .11
Maxinum 82163 57.06

Gemddeld 30169 20.95

Geniddeld 30618 21 .26
Fractie 0 .65

Tabel M .2: Dataoverzicht CVR-oproepen

Decentraal DCE Decentraal
i4ro:en C°'£.~ P* i, : . •~scie,r fr4^3, <;~ Gacc :
14024 9.74 Gemddelde 75291 52.29 50702 35.21
120 0.08 Aóninum 5939 4.12 8493 5.90
46210 32.09 Maximum 128284 89.09 126373 87 .76

38223 26.54 Gemiddeld 24875 17.27 32616 22.65

38715 26.89 Geniddeld 25379 17 .62 33483 23.25
0.73 Fractie 0.25 0.40

'-:.r+eu' Gemiddeld 47329 32.87 52739 3662 Geniddeld 100670 69.91 84185 58.46
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Pati@ntnummer Inboekdatum Uitvoerdatum Tijd
680328NGYLZ 01/30/2007 02/01/2007 11 :00'00
470626CTFLEA 01/31/2007 02/01/2007 10:45:00
570402JNGAE 01/31/2007 02/01/2007 11:15:00
430821STLAJA 01/31/2007 02/01/2007 14:30:00
890424VRBRN 01/30/2007 02/01/2007 14:45.00
321007KRKHE 02101/2007 02/02/2007 13•45 :00
910307BSMJR 01/31/2007 02/05/2007 10:30 :00
6803138SSRM 01/30/2007 02/05/2007 11 :15 .00
530414SCHMi 01/24/2007 02/06/2007 10:30 :00
391019HSWJM 02/02/2007 02/07/2007 13•30 :00
320420SPDRAA 01/25/2007 02/0712007 14 :30 :00
350917BKNAPA 02/09/2007 02/09/2007 10 :30:00

300923D"J 02/09/2007 02109/2007 10:45:00
490113CHN X 02/05/2007 02/12/2007 10 :30:00
480114VNMNG 01/25/2007 02/12/2007 14 :00 00
290812M1NNC 02/12/2007 02/16/2007 11 .30:00
420506HGTN1 02/15/2007 02/16/2007 13 :45:00
790206SCH4A 02/20/2007 02120/2007 13 :30.00
800614DHNAM 02/20/2007 02/21/2007 10-30 :00
501230STNAA 02/02/2007 02/21/2007 11 :30 :00
351025MJSAP 02/16/2007 02/22/2007 14:30 :00
391112H(AAA 02/27/2007 03/01/2007 10:45 :00
891102GNTAC 02/26/2007 03/01/2007 1100 :00
320901 V RLKJ 02/28/2007 03102/2007 10 :30 :00
220524SCHRE 02/13/2007 03/05/2007 14:45 00
631002JNSSI 03/06/2007 03/07/2007 10 45 :00
560720STRJAA 03/07/2007 03/07/2007 14 .00:00
620709RTSAM 03/09/2007 03/12/2007 10 :45•00
4408311iSHWA 02/13/2007 03/12/2007 11 :45:00
421023BRSTA 03/13/2007 03/16/2007 10 .30:00
260915GRN4P 03/13/2007 03/16/2007 11 :30 00
761221 VGLSR 03/14/2007 03/16/2007 11 :45:00
840426HFlW1L 03/26/2007 03/27/2007 10:30:00
280412SPDRJA 03/26/2007 03/27/2007 13:30'00
251020HLLMG 03/23/2007 03/27/2007 14:30 :00
640911 BKHRFA 03/28/2007 03/30/2007 13 .30 :00
320627BRKAD 03/29/2007 03/30/2007 14:00 :00
591215RTSNGA 03/12/2007 04/02/2007 10:30'00
350408VRSTM 03/30/2007 04102/2007 13 :45 :00
501015DJNAAA 03/29/2007 04/04/2007 10 :30 :00
640330HVN4M4 04103/2007 04104/2007 10 :45•00
450823WLAAH 04/10/2007 04/10/2007 11 .15:00

760930KRTGS 04/10/2007 04/10/2007 13•45 :00
280506TPSAA 04/10/2007 04110/2007 13 :30 :00

Aanmelding Ingevoerd Validatie Autoraetie
02/01/200711 :08 02/02/200712 :27 02/02/200712 :27 02/02/200712 .28
02/011200711 :08 02/051200714.22 02/05/200714 :22 02/05/200714 .22
02/01/200711 :18 02/05/200714 :20 02/05/200714•20 02/05/200714 :21
02/0112007 14:27 02/01/2007 15 :56 02/01/2007 20 :59 02/01/2007 20 :59
02/01/200714 :47 02/06/200713 :19 02/06/200713 :19 02/061200713 :19
02/02/2007 13 :41 02/06/2007 13 :33 02/06/200713 :33 02/06/2007 13:49
02/05/200710 .32 02/06/200713 :24 02/06/200713 .24 02/06/200713:24
02/05/2007 10 .41 02/0712007 8 :16 02/07/2007 8:16 0210712007 8:16
02/06/2007 8 :55 02/07/2007 16:47 02/0712007 16:47 02/13/2007 14 12

02/07/200713 :29 02/09/2007 15:46 02/09/2007 15•46 02/1212007 8 :33
02/07/2007 13 .44 02/0812007 15:14 02/08/2007 15.14 02/09/2007 7:41
02/09/200710:04 02109/200711 .26 02/09/200711 :26 02/09/20071126
02/09/200710:42 02/13/200714:19 02/13/200714:19 02/13/200714:19
02/12/2007 9.43 02/13/2007 11 :47 02/1312007 11 .47 02/13/2007 12 :57

02/12/2007 13:39 02/15/2007 8'06 02/15/2007 8 :06 02/15/2007 8•06
02/16/200711 :12 02/21/2007 13 :43 02/21/200713•43 02121/200713 :43
02/1612007 13 .34 02/20/2007 14 :07 02/20/2007 14 07 02/21/200713 :45
02/20/200713 :28 02/22/200717•14 02/22/200717 :14 02/23/20078•58
02/2112007 10 :32 02/22/2007 17 :23 02/22/2007 17 :23 02/23/2007 8 :59
02/21/200711 :26 02/26/2007 9 :23 02/26/2007 9 23 02/26/2007 9 :23
02/22/2007 13 :45 02/26/2007 16 :52 02/26/2007 16.52 02/27/2007 8:26
03/01/2007 10 :20 03/02/2007 11 •04 03/02/2007 11 :04 03/02/2007 11,35
03/01/200710 :39 03/021200711:02 03/02/200711 :02 03/02/200711 :35
03/0212007 9 39 03/02/2007 14:22 03/02/2007 14:22 03/02/2007 15:43

03/05/2007 15:41 03/08/2007 8,06 03/08/2007 8 :06 03/08/2007 8'06
03/07/200710:42 03/08/200716:32 03/08/200716:32 03/091200711 .21
03/0712007 13.50 03/08/2007 20:05 03/0812007 20.05 03/09/2007 11 :22
03/12/2007 10:29 03/131200714:39 03/13/2007 14:39 03/1412007 8 :32
03/12/2007 10:54 03/13/2007 14.34 03/13/2007 14:34 03/14/2007 8 .27
03/16/2007 10.08 03/19/2007 11 :31 03/19/2007 11 .31 03/19/2007 13 :59
03/16/200711 :06 03/20/200714:09 03/20/200714 :09 03/21120079•19
03/16/200711 :50 03/19/200711 :40 03/19/200711 :40 03/19/200713 :52
03/27/2007 10.21 03/27/2007 11 :24 03/27/2007 11 .24 03/27/2007 13 :48
03/27/200712:33 03/29/200715 :45 03/29/200715 :45 03/30/20079•01
03/27/200714 :16 03/30/20078•57 031330/20078 :57 03/30/20078•57
03/30/200713 :27 04/04/200710 :02 04/04/200710 :02 04/04/200711 :34
03/30/2007 13 :42 04/04/2007 9 :58 04/0412007 9:58 04/04/2007 11 :32
04102/2007 10 :28 04/02/2007 13'33 04102/2007 13:33 04/03/2007 9.36
04/02/200713 :45 04/04/200715:40 04/04/200715:40 04/04/200715.41
04/04/200710•17 04104/200714:12 04104/20071412 04/04/200715:31
04/04/200710:35 04/04/200714:12 04/04/200714:12 04/04/200715:32
04/10/2007 11 :26 04/12/2007 14 50 04/12/200714 :50 04/12/2007 15"57
04/10/200713 :27 04112/200715:09 04/12/200715•09 04/12/200715 :34
04/10/200713.37 04/12/200715:07 04/12/200715:07 04/12/200715:33

Doorloop Tijd Halen O~eohriJ- Wacht Patiëntenorder Voortgange
tijd t .o .v. norm norm dinastild tijd atroomduur beWakinaaiid
1520 -1352 1 0 2880 5068 3548
5954 3097 0 3097 1440 8062 2108
5943 3066 0 3066 1440 8061 2118
392 -2491 1 0 1440 2699 2307
7112 4234 0 4234 2880 10879 3767

5768 2884 0 2884 1440 8029 2261
1612 -1266 1 0 7200 9444 7832

2735 -179 1 0 8640 12016 9281
10397 7422 0 7422 18720 29652 19255

6904 4023 0 4023 7200 14913 8009
2517 -409 1 0 18720 22061 19544
82 -2824 1 0 0 686 604
5977 3094 0 3094 0 6619 642

1634 -1293 1 0 10080 12297 10663
3987 1086 0 1086 25920 30726 26739

7351 4453 0 4453 5760 13783 6432

7211 4320 0 4320 1440 9465 2254
4050 1168 0 1168 0 4858 808

2787 -91 1 0 1440 4859 2072

7077 4193 0 4193 27360 35123 28046

6881 3956 0 3956 8640 16346 9465
1515 -1390 1 0 2880 5015 3500

1496 -1405 1 0 1440 3575 2079
364 -2567 1 0 2880 3823 3459

3865 1041 0 1041 28800 33606 29741
2919 36 0 36 1440 5001 2082

2732 -158 1 0 0 3562 830

2763 -133 1 0 4320 7712 4949
2733 -198 1 0 38880 42267 39534

4551 1649 0 1649 4320 9479 4928
7093 4189 0 4189 4320 12079 4986

4442 1567 0 1567 2880 8032 3590

207 -2682 1 0 1440 2268 2061
4108 1171 0 1171 1440 6301 2193

4001 1107 0 1107 5760 10617 6616

7087 4204 0 4204 2880 10774 3687
7070 4172 0 4172 1440 9332 2262

1388 -1494 1 0 30240 32256 30868
2996 116 0 116 4320 8141 5145

314 -2579 1 0 8640 9571 9257
297 -2593 1 0 1440 2372 2075

3151 282 0 282 0 3837 686

3007 109 0 109 0 3814 807
2996 123 0 123 0 3813 817

~t



Patlentnummer Inboekdatum
530701KHFJM 01/26/2007

630816VGTSSA 01/30/2007

450918MSAAAA 02/01/2007
580624DNAAJ 02/02/2007

331231BKMW 02106/2007

850925KNNGG 02/12/2007
360122SLGRA 02/09/2007

230930HNDRL 02/13/2007
500526RJAAR 02/16/2007

320105R-TAG 02/22/2007

490519WL7SJ 02/26/2007
6105248VRSY 02/26/2007

471213DLMJN 02/28/2007

680413MRTNWA 03/02/2007
340403NSSAF 03108/2007

600425WJGRJ 03/07/2007
620506FLTRY 03/12/2007

431206DNGNL 03/15/2007

r 680724TRNAT 03/20/2007~
IC) 680312TRAAA 03/14/2007

380910SRNBC 03/22/2007
280731PfRSJ 03/23/2007

720829LFAAl4 03127/2007
650113FNLAJA 03/2612007

860129RBAAA 03/3012007

640216LBBRC 04/02/2007
660701HTfTM 04/04/2007

800531BTNI6t 04/10/2007
460714RJNAM 04/05/2007

730330M-MLA 04/11/2007
540223BKSAJ 04/11/2007

561214SiRJF 04110/2007

330203HINAG 04/10/2007
381020WLDNP 04/12/2007

840226WRTSR 04111/2007
270619NITNP 04/16/2007

631027GLKAJ 04/16/2007

660503HJDNR 04/19/2007
290430CPPNH 04/19/2007

350305GRTAH 04/23/2007

Uitvoerdatum Tijd
02/01/2007 13 :00.00
02/02/2007 11:00:00
02/05/2007 13:00 :00

02/08/2007 13:00 :00
02/09/2007 11 :00 :00
02112/2007 13:00'00
02/14/2007 10:15 :00
02/16/2007 11 :15 00

02/16/2007 11 .00:00
02/22/2007 13 :35:00
02/27/2007 11 :00:00
03/01/2007 13 .00 :00
03/0212007 11 :00'00

03/06/2007 11 .00 :00
03/0912007 11 :15 :00
03/14/2007 10.15 :00
03/15/2007 13:00:00
03/16/2007 11 :00'00
03/20/2007 11 :00:00
03/21/2007 10 :15:00
03/23/2007 11 .00:00
03/23/2007 11 :15.00
03/27/2007 11 :15 :00
03/28/2007 10:15 :00
03/3012007 11 :15 :00
04/03/2007 11'00 :00
04105/2007 13 :00'00
04/10/2007 13 :00:00
04/11/2007 10 :15.00
04/11/2007 14:30:00
04/11/2007 11 :30 :00
04/12/2007 13:00 .00
04/13/2007 11 .15 :00
04/13/2007 11'00:00
04/16/2007 13 :00 :00
04/17/2007 11 .00:00
04/17/2007 11 :15 00
04/20/2007 11 .00:00
04/20/2007 11 :15 00
04/24/2007 11 .00 :00

_ Aanmeldina Ingevoerd
02/01/2007 12:50 02/01/200715:45
02/02/200711 .53 02/05/2007 14:46
02/05/2007 12 :41 02/05/200713'36

02108/200712 :42 02/0912007 9 :09
02109/2007 10 :58 02/14/2007 12 :00
02/12/2007 13 :15 02/12/2007 15 :51
02/14/2007 9'42 02/14/200712'03

02/16/2007 11 :06 02116/2007 14:25
02/16/2007 8:43 02/16/2007 14.26

02/22/2007 12:50 02/26/200715:24
02/27/200710:48 02/28/2007 15 .55
03/01/2007 13 :42 03/01/200716'15
03/02/2007 10 :40 03/02/2007 11 :51
03/06/200711 :01 03/07/2007 13 51
03/09/2007 11 :03 03/12/2007 14 :18
03/14/2007 8.55 03/14/2007 13:58

03/15/2007 12:43 03/21/200714:57
03/16/2007 9:28 03/21/2007 14:54

03/20/200715:38 03/21/200714:38
0312112007 10:53 0312112007 11 :41
03/23/200711 :01 03/27/2007 8.23
03/23/200712:19 03/23/200712 :41
03/27/200711 18 03/29/2007 15 :25
03/28/2007 9 :40 03/28/200711 :22

03/3012007 12 .05 03/30/2007 13 :38
04/03/2007 10 :54 04f04/200716 .03
04/05/200712:56 04/11/2007 8'31
04/1012007 14:16 04/10/2007 14:23
04/12/2007 8:53 04/12/2007 9.10

04/11/200714•22 04/11/2007 16 38
04/11/2007 12 :02 04/11/200713 .52
04/12/200712 :44 04/13/200711'03
04/131200711 :00 04/18/2007 8.51
04/13/2007 10:54 04/13/2007 1312
04/16/2007 12.55 04/16/2007 15.17
04/17/2007 10:44 04/20/2007 8.17
04/17/200711 :56 04/17/200712'38
04/20/200710:41 04/20/200711 .23
04/20/2007 11 :02 04/26/2007 9 .45
04124/200710'54 04/26/2007 9 46

Validatle Autorisatie
02/01/2007 15:45 02/01/2007 15 :45
02/05/2007 14 :46 02/05/200714 .46
02/0512007 13 :36 02/05/200713'36
02/09/2007 9 .09 02/09/200711 .42

02J14/2007 12 :00 02/14/200712 .00
02112/2007 15 :51 02/12/2007 16 :16
02/1412007 12:03 02/14/200712 03
02/16/2007 14.25 02/16/2007 15.34
02/16/2007 15:25 0211612007 15 25
02/26/2007 15:24 02126/200715 .34
02/28/2007 15 :55 03/01/2007 16 .44
0310112007 16 :15 03/02/2007 11 :22
03/02/2007 11 51 03/02/2007 11 51
03/07/2007 13:51 03/07/200713 51

03/12/2007 14.18 03/13/2007 12.36
03/14/2007 13.58 03/14/200714.29
03121/2007 14:57 03/21/200715:45
03/21/200714:54 03/21/200715•47
0312112007 14:38 03/21/200714:39
0312112007 11 •41 04/1212007 13'58
03/29/2007 8 :55 03/2912007 8'55

03/2312007 12 41 03/23/2007 12 41
03/29/2007 15 :25 03129/200715 25
03/28/2007 11 :22 03/28/200713:43
03/30/2007 13'38 03/30/2007 13 38
04/04/2007 16:03 04/04120071713
04/11/2007 8'31 04/11/2007 13 50

04/10/2007 14:23 04/10/2007 1423
04/12/2007 9 .10 04/1312007 10 .59

04/11/2007 16'38 04/121200710• 10,18

04111 /2007 13 :52 0411112007 14 :53
04/1312007 11 03 04/1312007 11 03
04/18/2007 8:51 04/181200716 29

04/13/2007 13:12 04/1312007 13:12
04/16/2007 15:17 0411612007 16 17
04l20/2007 8.17 04/20/2007 8:17

04/17/200712'38 04/18/200716•31
04/20/2007 11 :23 04/20/200711'23
04/26/2007 9 45 04/26/2007 14 03
04126/2007 9 :46 04/261200714 04

Doorloop Tijd Halen UverschrlJ• Wacht
tijd t.o .v . norm norm dinastild tijd
175 -2715 1 0 8640
4493 1666 0 1666 4320
55 -2844 1 0 5760
1380 -1518 1 0 8640

7262 4380 0 4380 4320
181 -2684 1 0 0

141 -2772 1 0 7200

268 -2621 1 0 4320
402 -2615 1 0 0

5924 2999 0 2999 0

3236 344 0 344 1440
1300 -1538 1 0 4320

71 -2829 1 0 2880
1610 -1269 1 0 5760
5853 2961 0 2961 1440
334 -2626 1 0 10080
8822 5925 0 5925 4320
7579 4607 0 4607 1440
1381 -1221 1 0 0
31865 29023 0 29023 10080
8514 5635 0 5635 1440
22 -2794 1 0 0
3127 250 0 250 0
243 -2672 1 0 2880

93 -2737 1 0 0

1819 -1067 1 0 1440
8694 5810 0 5810 1440
7 -2797 1 0 0

1566 44 0 44 8640
1196 -1692 1 0 0
171 -2677 1 0 0
1339 -1557 1 0 2880

7529 4834 0 4634 4320
138 -2748 1 0 1440

202 -2683 1 0 7200

4173 1277 0 1277 1440
1715 -1124 1 0 1440
42 -2857 1 0 1440

8821 5928 0 5928 1440
3070 184 0 184 1440

Patléntenorder Voortgangs
stroomduur bewakinosifd

9585 9410
9526 5033

6576 6521

10782 9402
12240 4978

976 795

7923 7782
5254 4986

925 523
6694 770

5324 2088

6442 5142
3591 3520

8031 6421

7956 2103
10949 10615

13905 5083
9587 2008

2319 938
42598 10733
10615 2101
761 739
3805 678
3703 3460
818 725
3913 2094
10910 2216
863 856

12179 10613
2058 862
893 722
4983 3644
12509 4980
2232 2094
8177 7975
6257 2084
3871 2156
2123 2081
10923 2102
5164 2094



Patientnummer Inboekdatum

740113LAAAP 01/30/2007

661225SMTSA 01/30/2007
341231SPROP 01131l2007

320707LNDNj 02/05/2007

700711KSTLI 02/05/2007
520127VRVRM4 02/05/2007

701209HSMNS 02/05/2007
651012HYDNG 02/06/2007

350716DRKSW 02102/2007
390709VRBRM 02/07/2007

460930VMAH 02/08/2007

570504WTRSC 02/12/2007
940219SCHFS 02/01/2007

700410STJNM 02/15/2007
900413KVLVD 02/15/2007

470312PïiNM4 02/14/2007
870815SNDRA 02/16/2007

180102SPYKC 02/16/2007

400626SDAASA 03/09/2007
540728JNSN11 03/09/2007

470718GMvRJ 03/13/2007
591124PHVNH 03/14/2007

400626SD.AASA 03/13/2007

470730SNDAP 03/14/2007
500729HFFAA 03/14/2007

690717LTYRj 02/16/2007
540916HM3R4 03/13/2007

501020LSNAA 03/16/2007
620613VNNXG 03121/2007

670121LBROFl4 03/06/2007

710618HRBKC 03/19/2007
700424KKRAM 03/15/2007

631211RTSAB 03/22/2007
490310BRGNJA 03/13/2007

441011KSTREA 03/21/2007
730707HSMdF 03/26/2007

570522SNDRWA 03/27/2007

641201DRty4M6 03/26/2007
611123LHM4FA 03/12/2007

380217LNDNFA 03/30/2007
770401 GRTRB 03/29/2007

520417HFFAM4 04/0212007
370713VRHGCA 04/04/2007

720207GRVNW 03/22/2007

600222DRSMM 03130/2007

Ultvoerdatum Tijd

02/02/2007 11,30:00
02/05/2007 13 :45:00

02/05/2007 11 :15'00
02/06/2007 9 :45:00

02107/2007 11•30:00
02/07/2007 13 :30:00
02/07/2007 13 :45:00

02/07/2007 14•00:00
02/08/2007

02/09/2007
02/09/2007

02/14/2007

02/16/2007
02/16I2007

02/21/2007
02/22/2007

02/22/2007
02/22/2007

03/14/2007
03/14/2007

03/14/2007

03/14/2007
03/16/2007

03/16/2007
03/16/2007

03/20/2007

03/20/2007
03/20/2007

03/2112007
03/2212007

03/22/2007
03/23/2007

03/23/2007

03/27/2007
03/27/2007

03127/2007
03/28/2007

03/30/2007
04/03/2007

04/03/2007

04/04/2007
04/0412007

04/04/2007

04/06/2007
04/06/2007

11 :30:00
11 :45:00

13•45 :00
8:30 :00
9:30•00

11 .30 :00
9 .45 :00

10:45 00
15'15 :00

15 :45 :00
10 :45 00

13 :45:00
10 .15:00
10 :30'00

11 :00:00

Aanmelding Ingevoerd Volidatie
02/02/200714 .28 02/06/200713:32 02/06/2007 13:32
02/06/2007 13 .43 02/08/200711 49 02/08/200711 :49
02705/2007 19 :39 02/08/2007 13'38 02/08/2007 13 38
02/06/200713 .39 02/08/200711 :43 02/08/200711 :43

02/07/2007 16 09 02/08/200716 03 02108/2007 16:03
02/07/2007 17 :12 02/0812007 15 07 02/08/2007 15:07
02/07/200716 19 02112/2007 8 .25 02/12/2007 8:25
02/07/2007 16 18 02/08/200715 53 02/0812007 15:53
02/091200711 :27 02/13/2007 9 00 0211312007 9 .00
02/12/2007 11 15 02/15/2007 17 :00 02/15/2007 179 0
02/12/200711 :38

02/14/2007 12.51
02/21/2007 15'00

02/19/200712 42
02/21/2007 13 :37

02/22/200713:40
02/26/200710•26

02/26/2007 11 .04

03/19/2007 14 :13
03/14/2007 15•19

03/15/2007 14 .29
03/15/200714 :45

03119/200714 :13
11 :30:00 03/16/200716 06
13:45:00 03/16/2007 15.54
9:15:00 03/20/2007 16.15

10 45 :00 03/20/2007 16• 13
10:00 :00 03/20/2007 17.30
13:45 00 03/21/200716 02

Autorlaatie
02/0612007 13 .47

02/08/2007 13 .33
02/08/2007 13:38

02/08/2007 13:33
02/09/2007 8 18

02/09/2007 7:37

02/12/2007 8 :25
02/09/2007 8 10

02/13/2007 14 :22
02/16/2007 8 :44

02/15/2007 13 :56 02/15/2007 13 :56 02/15/2007 13 :56
02/15/200710 .16 02/15/2007 10 :16 02/15/2007 14.16
02/21/2007 16•05 02121/2007 16 :05 02/22/2007 10:19
02/20/200711 .25 02/20/2007 11 :25 02/20/2007 11 :44
02/26/2007 9,14 02/26/2007 9 :14 02/26/2007 9,14

02/23/2007 14 57 02/23/2007 14 .57 02/23/2007 14:58
02/27/2007 9:45 02/27/2007 9 :45 02/27/2007 9:56

02/26/200713.34 02/26/2007 13 :34 02/26/2007 15.17
03/20/2007 16 34
03/1512007 13 36
03/15/200716:22
03/20/200714•09
03/20/2007 16•34
03/20/2007 16 :18
03/201200716 :22
03/2212007 16 .18
03/22/2007 9'49

03/22/2007 16 .16

03/2212007 16 55
9'30 :00 03/22/2007 10.59 03/27/2007 14 .09
9:15 :00 03/22/2007 16.14 03/23/200710 .59

10:45 .00 03/27/200711 04 03/29/2007 16 .18
9'45 :00 03/23/2007 15.51 03/26/2007 8:03

12 :00 :00 03/28/2007 14.01 03/29/200716•16,19
10 :45.00
11 .45:00
11 :45:00
9 :30.00

9'30:00
14.15:00
11 :30•00

9•00:00
13.45:00

10:45'00

9.30 :00

03/27/200714•25 03/29/2007 1548

03/20/200716 34 03/21/2007 8:55
03/15/200713:36 03/15/200713:50
03/15/2007 16:22 03/16/2007 10 .22
03/20/200714:10 03/20/2007 14 :10
03/20/200716•34
03/20/2007 16:18
03/20/2007 16:22
03/22/200716.18
03/22/2007 9:49

031 22/2007 16:16
03/22/200716•55

03/27/2007 14:09
03/23/2007 10:59
03/29/200716•18
03/26/2007 8:03

03/29/200716 :19

03/29/2007 15 .48
03/27/200714 46 04/04/2007 9:49 04/04/2007 9 :49
04/02/2007 13 :22 04/04/2007 16:37 04/04/2007 16 :37
03/30/200717'09 04/10/2007 11 39 04/10/200711 .39
04/03/200713 40 04/06/2007 9 :12 04/06/2007 9:12
04/03/2007 16:20 04/06/200714 :18 04/06/2007 14:18
04/041200718'16 04/06/2007 9 17 04/06/2007 9 :17
04/04/2007 18 .19 04/06/2007 14:10 04/06/2007 14:10
04/04/2007 15 .48 04/05/200711 :46 04/05/2007 11 :46

04/10/200710'03 04/11/2007 9 :33 04/11/2007 9'33
04/06/2007 14.27 04/12/200714 .29 04/12/200714:29

03/21/2007 8 :55
03/21/2007 9 :17
03/21/2007 9 .12

03/22/2007 17 :01
03/22/2007 14 :04

03/281 2007 15 .43
03/22/2007 16 :55
03/27/200714 :09
03/23/2007 15 .56
03/30/2007 8:47

03/26/2007 9.20
03/30/2007 8 47

03/30/2007 8:56
04/04/2007 10:57
04/05/2007 9 :31

04110/2007 11 :39
04/06/2007 9 :47

04/06/2007 15 .50
04/0612007 9 :48

04/06/2007 15 :47

04/05/2007 11 .46

04/11/2007 14 :33
04/12/2007 15 :57

Doorloop Tijd Halen Overechrij• Wacht Patiintenorder Voortgange
tijd t .o .v, norm norm tlinaetild tijd etroomduur bewakinusiid
5719 3017 0 3017 4320 10907 5188

2870 1428 0 1428 8640 13773 10903

3959 1583 0 1583 7200 12338 8379
2874 228 0 228 1440 5133 2259

2409 -192 1 0 2880 6258 3849

2305 -353 1 0 2880 6217 3912
6726 4000 0 4000 2880 10585 3859

2392 -350 1 0 1440 4810 2418
5935 4492 0 4492 8640 16702 10767

5669 7079 0 7079 2880 13544 7875
4458 5771 0 5771 1440 10916 6458

1525 -1094 1 0 2880 5176 3651

1159 5809 0 5809 21600 30859 29700
1382 2894 0 2894 1440 7904 6522

6937 4289 0 4289 8640 16394 9457
1518 -1187 1 0 11520 13858 12340

1410 4001 0 4001 8640 16436 15026

253 2852 0 2852 8640 15317 15064
2562 7090 0 7090 7200 17815 15253

1351 -1435 1 0 7200 9470 8119
1193 7 0 7 1440 4942 3749

7165 5980 0 5980 0 9490 2325
2562 4195 0 4195 4320 12055 9493

6791 4187 0 4187 2880 10637 3846

6798 4047 0 4047 2880 10632 3834
2926 466 0 466 46080 49981 47055

2751 199 0 199 10080 13804 11053
11413 8983 0 8983 5760 18223 6810

1493 -1250 1 0 0 2455 962

7390 4599 0 4599 23040 31089 23699
1422 -1039 1 0 4320 6716 5294

4183 7082 0 7082 11520 22127 17944
3929 1415 0 1415 1440 6320 2391

2566 1247 0 1247 20160 25007 22441
3991 1331 0 1331 8640 13496 9505

11291 8592 0 8592 1440 13617 2326

4089 8506 0 8506 1440 13531 9442
15510 13089 0 13089 5760 22299 6789

4087 1457 0 1457 31680 36587 32500
4290 1535 0 1535 5760 11030 6740

2372 -102 1 0 8640 12108 9736
2728 407 0 407 2880 6707 3979

1198 -1559 1 0 0 2146 948

1710 4548 0 4548 21600 29673 27963
8730 . 6147 0 6147 10080 19677 10947
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480415SSCMM 07/032007 02Po72007 8
W

2000 02/012007820 2 NG 02/OB/200713.38 10398 7518 0 7518 41760 52658 42260
3901051NIM'l4 01/002007 02f012007 94500 02/0120079 .l0 RO NG 02/152A071628 20566 17681 0 17681 33120 50288 33700
391203KRrAA 01/17/2W7 02/01/2007 90000 0ZT112007910 N(i NG 02/0820 71322 10332 7462 0 7462 21600 32482 22150
390114KPS4W1 01/032fq7 02/022007 9251f0 02/01/2007908 N3 RG O2/1529071013 20225 15998 0 15888 43200 62633 42308
540812VWFSA 01/08/2007 02/02/2007 93500 01/07/2007937 N6 M3 02212007843 27306 24428 0 24428 36000 63883 36577
640608VRKIFA 01/0fl/1A07 02/022007 80000 02/02/2007808 RG NG 03M920071720 65352 62480 0 62480 36000 101840 35488
570215FR.H{4 01/22/2007 02/022007 82000 02102/2007822 NG NG 02/15200710 .21 18839 15981 0 15961 15840 35161 16342
4611128RTA1FA 01/22/2007 02/02/2007 840:00 02/022007824 NG NG 02/1520071617 19193 16297 0 16297 15840 35537 18344
2007231.STAP 01/222007 02J02/2007 85000 02/U2/2007848 NG NG 02/15@9071818 19170 16288 0 182B8 15840 35538 18368
220620BON4A8 01222007 02/02/2007 91500 02N22007857 NG MG 02/1520071620 19163 16265 0 16265 15840 35540 19377

52090711JLAM4 12/04/2006 02/05+2007 9b000 02/05/2007948 R3 NG 02/192007902 20114 17232 0 17232 90720 111422 91308
486225SCMJ 01/08/2007 02105/2007 820U0 02/05/2007814 NG NG 07/22J20071214 24720 21834 0 21834 40320 65534 40814
520923GRRfJ 01/18/2007 0210872007 90000 02/05/2007 9 94 M3 NG 0221200714 57 23393 20517 0 20517 25920 49857 26464
4902228K1AAA 0122Y2007 02A5/2007 890100 0T{052007811 NG NG 02/152007949 14498 11829 0 11629 20160 35149 20651
400202l2pET 02/01/2007 02/072007 95000 02/072007957 RG NG 02/22200711A9 21672 18799 0 18798 8640 30909 9237
541222MLMS 01/222007 02108/2007 800:00 02N8/2007757 RG NG 02/21f20078.35 18758 15B75 0 15875 24480 43715 24957
380606010<RJ 01222007 02/0B/2007 83500 02/08r2007832 NG NG 03/05/20071255 36263 33380 0 33380 24480 61255 24992
370812Q8M . 01/22/2007 02/082007 84500 02J08/P007849 RG NG 0222/200711.48 20337 17461 0 17461 24480 45346 25009
370824S1hLE 01/30/1007 02/122007 83000 02/09/20071244 NG RG 02J1320071508 5904 -1042 1 0 18720 21068 15164
530305VLOM 02/012007 02112/2007 94000 02/12/2007929 Na NG 0222/20071345 14656 11765 0 11765 15B40 31065 16409
3802038KKPoi4 01242007 02/132007 81000 02/132007752 NG NG 022N20071125 13173 10275 0 10275 28800 42445 29272

440816H1RI 01242U07 02/13/2007 84500 02/13/2007837 NG KG 02/22200713-07 13230 10342 0 10342 28800 42547 29317
430201MDRA 01/2AI2007 02/1312007 855 .00 02/1320078.33 NG NG 03/06/20071150 28997 26095 0 26095 28800 58310 29313
4802121WARJi 01/242007 02/131007 90500 02/13/2007912 NG RG 02I22/20071223 13151 10278 0 10278 28800 42503 29352
291227GAïtTJ 0124Y1A07 02/13/p07 91500 02/1312007924 N6 RG 02/2T20071412 13248 10377 0 10377 28800 42612 29364
401121Mf1144A 02/022007 OM/2007 94000 02/132007939 NG NG 02212007906 11487 8606 0 8606 15840 27908 16419
460812SZR2C 01/24/2007 02/142007 91090 021142007912 M M 02/2220071122 11650 8772 0 8772 30240 42442 30792
430626CPÓTWA 021O6/2007 02/21/2007 930.00 02272007909 NG RG 0310120071605 11936 9035 0 9035 21600 34085 22149
481111VRS7L 01/08/2007 02/22/2007 83000 0222Y2007836 NG N .̂. 03/01/2A07849 10093 7219 0 7219 69800 75409 65316
4402288MSJ 02/062007 0222/2007 84000 02222007827 NO NG 03R172007819 18722 15829 0 15829 23040 42269 23547
500210CLAAC 011312007 02/232007 800.00 01/2320078A3 NG NG 022w20071049 7368 4489 0 4489 33120 40989 33803
400419RYBfC1 01/3112007 0223/2007 810d0 02/23/2007906 MG nIG 02/2w200710fi0 7364 4480 0 4480 33120 40970 33606
391231P8Y.R 01131Y1A07 0223/2007 82000 022 7818 NG N.^a 03/07I2007817 17279 14397 0 14397 33120 50897 33618
3105270.47144 011312007 02/232007 83000 0223@007815 nIG NG 03/072007800 17265 14370 0 14370 33120 50880 33615
520710C0F12 01/31/2007 02232007 90500 0~07831 MG NG 03/072007910 17319 14405 0 14405 33120 50950 33631
431121WDRH 01/312007 02232007 91590 02/23/2007856 N3 NG 0M120071552 9056 6157 0 6157 33120 42712 33656
661231KMDC 02/07/2007 03/01/2007 99000 03~012007855 NG N3 03/072007908 8653 5768 0 5768 31680 40868 32215
520506LARrMN 02/132007 03/01/2007 94000 03/012007933 W, NG 03/072007907 8614 5727 0 5727 23040 32227 23813
201021VRTAM 02I06/207 03N12007 95000 0W1/2007 9A8 NG NG 0412712007 11 11 82163 79281 0 79281 33120 115871 33708
640125.M551 O2/14201/7 03102/2007 8 00 00 03022007 8 09 RG NG 03/0w2007 8 46 8678 5806 0 5808 23040 32206 23528
511222VRSWJ 01/31/2007 03/05/2007 8'1000 03/05/'10071144 NG NG 03y19200717.23 20499 17833 0 17833 47520 68723 48224
3604268~RFY. 02120f2007 03l052007 82000 03/05/20071142 MG N3 03H5720071245 14463 11765 0 11785 15720 33885 19422
5005151ë15R.4 021202007 03/0&2007 84000 O3/0520071116 W. NG Bf/1520071248 14492 11768 0 11768 18720 33888 19398
510227M71ATA 01/31/2007 03/08/2007 94500 03r08/2007940 NG NG 03H5/2A071258 10278 7393 0 7393 578/0 62698 52A20
3005200NG5T 02qH@007 03/08/2007 93500 03Po812007945 R G NG 03a2rZO7 14 09 20424 17554 0 17554 11520 32529 12105
221101RJNOA 02J202007 03r09/2007 94000 03/09/2007917 NG RG 03/18/20071704 14867 11964 0 11964 24480 39804 25037
710113WRDSJ 03/092007 03/09/2007 950A0 03/082007920 RG HG 0311912007 1726 14886 11976 0 11976 0 15446 560
4403036JSTJ 02/20/2007 03/09/2007 80000 03+09/2007804 N6 KG 03J20/20071654 16370 13494 0 13494 24480 41334 24964
430209S1RMá4 02/01/2W7 03r22/2007 83000 03 11T/2007832 Nfi NG 03/2B/2007810 10058 71B0 0 7180 70560 81130 71072
420502LM4AM 03/02/2007 03'22/2007 95000 03222007947 N3 NG 032320071228 1599 -1284 1 0 28500 30886 29387
400909MNIRC 03106/2007 0~07 81000 0322/2007811 RG NG 03/29/2007809 10078 7199 0 7199 23040 33609 23531
490521GR1KA 031062007 03222007 82000 03/22/2007802 NG Pl~ 032w2007852 10130 7232 0 7232 23040 33652 23522
230928STRBWI 01/312007 03r27/2007 9.3000 ~007934 MCa KG 03/30/200716:58 11964 9088 0 9088 72000 84538 72574
3207285A~Lpi 03/0&2007 03/26rE097 90500 03282007858 NG NG 04/03200713 .19 11781 8894 0 8894 28800 41119 29336
380322VR5CAA 03I06/2007 03/28/2007 925:00 03282007923 NG NG 94l03r400710.47 8724 5842 0 5842 31680 40967 322A3
531008 m1113M 03/08/2007 03/302007 8 .3000 03~30/P007935 NG NG 04/1120071058 17361 14548 0 14546 34560 52496 35135
3:A9175~ 03/06/2007 04/03/2007 95000 04/0320078A0 RG NG 04/11/20071172 11682 8732 0 8732 40320 52522 40840
4304298RTnFA 03/192007 04lO4/2007 83020 0N04l2007BA1 NG W 04J1120071030 10189 7320 0 7320 23040 33750 23561
290869BPoAF 03/19/2007 04/042007 85500 04/04Y2007845 RG NG 04/1120071032 10187 7297 0 7297 23040 33752 23565
350327CLSAW 03/19ï1007 04/04/2W7 90500 04/04/2007847 NG N3 O4/11200784® 10082 7184 0 7184 23040 33649 23567
550612IIIJTJE 03/06/2007 04/O5/2007 83000 04/052007 8 23 RG NG 04/112007 13 0 8922 6035 0 6035 43200 52625 43703
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301231WfK5R 11114/2008 02/01P2007 90000 02/01/20071302 NG NG 02/15120071622 20360 17722 0 17722 113760 134902 114542
590226SMISM4 01/16/2007 02/01/2007 90000 02/01/200713.56 NG NG 02/15/200710:07 19931 17347 0 17347 23040 43807 23876
380101VR1Nl 01/16/2007 02/01/2007 91500 02101/20071259 NG NG 02/1520071624 20365 17709 0 17709 23040 44184 23819

681110RJKPoIA 12/18/2006 02/06/2007 93000 02/06/200716 50 NC~ IJCa 02/21/2007 15 29 21519 19078 0 19079 72000 94529 73010
4802190NJIJG 01/17/2007 02107/2007 80000 02/07/200715:00 NO NG 03/08/2007800 41340 38880 0 38880 30240 72480 31140
341005DJKAW 01117/2007 02/07/2007 81500 02/07/20071514 NG IJG 02/19/20071623 17349 14888 0 14888 30240 48503 31154
530327VMHC 01/17/2007 02/07/2007 83000 02107l2A071511 NG NG 02/21/200715:35 20184 17705 0 17705 30240 51335 31151
56810910KPo(RA 01/17/2007 02/07/2007 83000 02/07/20071707 NG NG 02/21/200714 .59 20032 17669 0 17669 30240 51299 31267
1701~111 01/17/2007 02/09/2007 91500 02/09/200715.54 w W. 02/19/2007815 13941 11460 0 11460 33120 48015 34074

710624LtJ5SGA 01/172007 02/12/2007 84500 02J1212007 1 3 31 NG NG 02122/20071313 14382 11788 0 11788 37440 52633 38251
570607CLFAP 01/17/2007 02/13/2007 103000 02/13/20071352 NG NG 02/21/20078 .55 11223 8545 0 8545 38880 50935 39712
331003IiYAALA 01/17/2007 02/13/2007 110000 02/13/20071343 NG NG 02/21/2007857 11234 8517 0 8517 38880 50937 39703

650222JONfS 01/182007 02/14l2007 80000 02/14/20071608 NG NG 02122J2007 12 28 11302 8908 0 8908 38880 51148 39846

540127BCKAE O2/02J2007 02/15/2007 93000 02/15/200712'15 NG NG 02/21/2007839 8424 5709 0 5709 18720 27879 19455
320413SNGMA 01/1712007 02/16/2007 83000 02/18/20071414 NG KG 02Y18/200711.27 17113 14577 0 14577 43200 61167 44054
4405051LLMA 01/17/2007 02/1612007 84500 02/18/20071410 NG NG 02/28/20071125 17115 14560 0 14560 43200 61165 44050
450626JPLSMA 01/16/2007 02122/2007 8 30 00 02M2J200712:49 NG NG 03/07/2007 8 20 18451 15830 0 15830 53280 72500 54049
380130RGTRHA 01/i6/2007 02/22/2007 84500 02/27/200713.34 NO NG 03101/20071555 3021 7630 0 7630 53280 64315 61294
530317VRWJA 0112212007 02/2212097 100000 02/22/20071312 NG NG 03/01/20071551 10239 7551 0 7551 44640 55671 45432

630826PFNhP 01/22/2007 02123/2007 81500 02P27/20071515 NG NG 03/07/2007814 16659 14399 0 14399 46080 63854 46995

550901RPAAC 02/192007 02127/2007 83000 02/27/200711•41 NG NG 0"812007 16-13 13232 10543 0 10543 11520 25453 12221
481031VCHfJA 01/16/2007 02/27/2007 93000 02/27/200715A8 NG NG 03/08/200716.45 13017 10515 0 10515 60480 74445 61428
400312CYPREA 01/16/2007 02/27/2007 103000 02/27/20071546 NG NG 03/09/200713A8 14282 11718 0 11718 60480 75708 61426
2108131TAAJA 02/22/2007 02128/2007 11•0000 07128/20071453 NG NG 03/09/200713:49 12896 10249 0 10249 8640 22429 9533
520501VSSRW 021072007 03/01/2007 9.1500 03/01/20071603 NG NG 03/07/2007902 8219 5747 0 5747 31680 40862 32643
280217TFStAA 01/162007 03101/2007 94500 03/01/200715.58 NG N3 03/08/2007855 9657 7150 0 7150 63360 73975 64318
560101WLAAM 02/1612007 03/02/2007 91500 03/02/2A0712:12 NO NG 03/13/20071144 15812 13109 0 13109 20160 36704 20892
460311GPhTH 02/21/2007 03/05/2007 90000 03/05/20071424 IJG NG 03/13/200711 .54 11370 8814 0 8814 17280 29514 18144
511229hNGLW 02/07/2007 03/07/2007 800.00 02/15/200717.28 NG Nf3 02/15I200720:47 199 -30913 1 0 40320 12767 12588
440303RYMW 02/20I2007 03/07/2007 81500 03/07/20071343 NG KG 03/13/20071215 8552 6000 0 6000 21600 30975 22423
350322Hd4AL 02f20/2007 03/07/2007 83000 03/07/200713 :40 NG NG 03/27/20071544 28924 26354 0 26354 21600 51344 22420

680624BAAAFA 02/19/2007 03/07/2007 84500 03/07/20071442 NG N13 03r13/20071217 8495 5972 0 5972 23040 32417 23922
570914FqR/T 02/19/2007 03/07/2007 101500 03/07/20071645 NG NG 03/2A/200717 .04 18739 16249 0 16249 23040 42764 24045
3603201iJGqE 02/19I2007 03/08/2007 93000 03/08/200712 56 NG NG 03/20/2007 16 55 17519 14845 0 14845 24480 42775 25256
421001BM14P 02/202007 03/09l2007 84500 03/09/200715:13 NG NG 03/19/200717•09 14516 12024 0 12024 24480 39009 25393
4503130MCAP 02/19/2007 0310~7 91500 03/09/20071400 NG W 03/19/20071708 14588 11993 0 11993 25920 41348 26760

3206150SBRK 02Y20/2007 03f13/2007 84b00 03113/20071329 NG NG 03/20/20071323 10074 7478 0 7478 30240 41123 31049

4707140hMP 02/20/2007 03/13/2007 91500 03/13/20071342 NG NG 03/20/20071706 10284 7671 0 7671 30240 41346 31062
470603CM1J 12/18.7A06 03/13/2007 93000 03/13/20D714.00 NG NG 03/20120071707 10267 7657 0 7657 122400 133507 123240
58040101JGMA 02J20/2007 03114/2007 81500 03/14120071246 NG NG 03/20/200713.10 8664 6055 0 6055 31680 41110 32446
4307238WMN 02/19//2007 03/14/2007 91500 03/14/20071546 NG NG 03/20I200716'41 8695 6206 0 6206 33120 42761 34086

680131RIPDM 02/192007 03/15/2007 90000 03/15/200714 38 hX'i NS 03/20/2007 13 13 7115 4573 0 4573 34560 42553 35439
560602IXiSTP 01/24/2007 03/15/2007 11•1500 03/15/20071453 NG NG 0320/20071314 7101 4439 0 4439 72000 79994 72893
240408hLN5M 02/20/2007 03/16/2007 94500 03/16/200713.38 NG NG 04/17I200715.48 46210 43563 0 43563 34560 B1588 35378
390102LVAAJ 02/21/2007 03/16/2007 94500 03/16/200714.24 NG KG 03/27/200715'41 15917 13316 0 13316 33120 49901 33984
420818KPRSP 02/19/2007 03/20/2007 9 15 00 03/20/200715 43 NG NG 04/13/2007 13 56 34453 31961 0 31961 41760 77156 42703

480305SCHMC 02/21/2007 03/20/2007 100000 03/20P10071340 NG N3 03/23/20071219 4239 1579 0 1579 38880 43939 39700

570313HSAAM 02/21/2007 0321/2007 80000 03/21/20071615 NG NG 03/30/200716.18 12963 10578 0 10578 40320 54258 41295
410604S1VIdA 03/05/2007 03M21/2007 101500 03/21Y10071618 NG WCi 03/30/20071611 12953 10436 0 10436 23040 36971 24018
5603215WRTF 03/05/2007 03/23/2007 8 30 00 03/23/200715 34 NG NC: 03/30/2007 15 59 10105 7649 0 7849 25920 36959 26854
221208RP5N4 02f21/2007 03r23/2007 101500 03/23/20071532 NG N3 03r30/20071649 10157 7594 0 7594 43200 54289 44132
270303LWRSA 03/13M1A07 03Y27/2007 900 .00 03/27/20071437 NG NG 04/03/200718A9 10332 7789 0 7789 20160 31369 21037
400824VIiBli/ 02/19/2007 03/27/2007 93000 03/27/200715.57 NG W. 04/03/200713:11 9914 7421 0 7421 51840 62711 52797
550330STPo#NA 03/05/2007 03/2512007 8 0000 03/28/200713 32 N6 NG 04/03/2007 1817 8925 6377 0 6377 33120 42857 33932

3909068KKR1 03/0712007 03/26Y2007 91500 03128/20071316 N3 N3 03/28/20071516 120 -2519 1 0 30240 31156 31036

440318VLLhFl4 03/051007 03/28/2007 111500 03/26/20071338 NG NG 04N3/20071835 8937 6200 0 6200 33120 42875 33938
700408ZWI0-ISA 02/19/2007 03YL9/2007 830•00 03/29/200713•16 NG NG 04/03/200718:30 7514 4920 0 4920 54720 63030 55516



Pationtnummer inbuekdatum Ui/voerdatum Tijd A n Idi I --dl Y Iitl ti A t I ti
471031VP14AH 011082007 021012007 84500 02/01/20078 :35 02/01/20071133 0228/20079-16 05/01200710.27
5308120NKAJ 02l012007 07/01/2007 9:10 00 021012007830 02/02/20071211 0228/2007916 OS/01/200710'28
3512301lJOSA 12l27/2008 02/01/2007 830.00 02/01/2007 8 24 02/022007 9 12 0228/2007 9 16 05/012007 10 28
350522D~ 01Po82007 02/01/2007 91500 02/01/20079 .06 02/0220071157 0228/20079.16 O5/01/20071027
410409FRPNF 01/242007 02/02(2007 90000 02/022007927 02/06/20071118 02/28/2007917 05/01/200710'20
310327ZH4AM 01/89/2007 02/05/2007 9'15:00 02/05/2007911 02/09/200714.07 02282007917 05/0120071017
301222Lt1AAJ 01/222007 02/05/2007 93000 02/05/2007 9 23 02/092007 14 :11 0228/2007 9 17 05/01/2007 1016
320209BKKRAA 01222007 02i06/2007 93000 02/062007 8-40 02/072007 16 47 02/28/2007 9 .17 05/01/2007 10 14
411010BLMTFA 0v2212007 0206/2007 8 .25 .00 02/06/2007828 02/06/20071204 0228/2007917 0M112007 10 .14
500629Kt44AC 01/26/2007 02/07/2007 92500 02/072007 9 19 02/082007 16 21 02/28/2007 9 17 05/012007 10 08

2210120~ 0122/2007 02/072007 9 10 0D 02/0712007 8 53 02/082007 11 28 0228/2007 9 17 05/01/2007 10 08
2303210F8dAP 0122/2007 02/06/2007 9 15 00 02/08/2007 9.13 02/092007 15 48 02/28/2007 9 :17 05/012007 10.04
410316DLAAJ 01/22/2007 02/OB/2007 8.10.00 02108/2007810 02/09/200715.42 02282007917 05/0120071004
320219SCIiM 01262007 02/08/2007 9 30 00 02/08/2007 916 02/092007 15:54 0228/2007 9-17 05/012007 10 03
340918VRAAHA 02/0620D7 02/082007 9 4500 02/08/2007 9 25 02/09/2007 1600 02/28/2007 9.17 05/01/2007 10 03
4508020KLM 01/22i2007 02/092007 8.20:00 02/092007814 02/1320079•26 02/28/2007917 05101200710'02
520921SBLLJ 01/29/2007 02112/2007 9 2,500 02/122007929 02/13/2007 11 .49 02282007 9 17 05/012007 10 01
310624FBRKT 01/242007 02/13/2007 92500 02/13/2007917 02/14/200714•43 02J28/2007917 05/01/2007959

500125KKFFE 01/182007 02/142007 80000 02/142007898 02/15/20071125 022812A07918 O5/01/72079'56
420916LYAAAA 0129r2007 02114/2007 8'25:00 02/14/2007814 02/16/200713.05 02282007918 05/012007955
300601LSAAM 01/0812007 02/152007 9 30 00 02/15/2007 918 02/19/2007 10-20 0228/2007 9 18 05/01/2007 9 .51
310515KRKH4 01/242007 02/15/2007 8A5 00 02/152007 8.58 02/16/2007 17 00 02l28/2007 9 18 05/01/2007 9 52
331209JKKAJ 012412007 02/16/2007 8,3500 021162007 8 14 0220/2007 14 42 07/282007 9 18 05/012007 9 46

230509CdiPA® 01/242007 02J16/2007 92000 02/162007911 02/20200714'33 02282007918 05/012007945

540303V&AAS 02/07/2007 02/19/2007 92500 02/1920079-23 0221/20071544 0212812007 9,18 05/01/2007940
320414KRISG 01/31/2007 02/19/2007 8 .1000 02l1920078 :04 02/?2/20071024 0228/2007921 05/01/20079 .41
490223LNiN4 01/31/2007 0220l2007 810-00 02202007751 0221/200715.39 02282007918 05/01/2007937
520401LWRSP 01/312007 07J2D2007 9050D 0220/2007 8 44 02/21/2007 15'56 0228/2007 9 18 05/01/2007 9 36
160127S1NGRG 02/0612007 02/22/2007 9 .45 00 0222i2007 8.43 0222/20071120 02/28/2007 9 21 05/01/2007 9.33
390822ZMMr1 02/222007 02/22/2007 8.50:00 02/22i2007 9 04 0223/2007 16 48 0228/2007 9 21 05/01/2007 9 32
180914VRHSH4 01131/2007 0222/2007 90000 02J22/2007 8.49 02232007 15:52 02F28/2007 9 21 05/01/2007 9 32
3009101LPDJA 01/312007 02M22/2007 93000 02/22/2007 9 16 02/22/2007 11 07 02/'L8/2007 9 21 05/01/2007 9 31

360112VRBRC 02/06/2007 02/22/2007 9 15 00 0222/2007 9-10 0223200715 30 02f282007 9'21 05/012007 9 31

390514SMJSF6 011182007 02/23/2007 9'45-00 0223/2007 9 46 0212312007 10 24 02128/2007 9 21 05/012007 9 30

320313VGTAM 02/012007 02262007 9 20 00 02i26/2007 9 25 02/27/2007 14 04 0228/2007 9 23 0427/2007 13 28
220916RYAAS 02/062007 0226/2007 9A500 022620079'29 0227/20071409 02/282A079:23 64/27/20071328
411014VSAAA 02106/2007 0212712007 9 30.00 0226/2007 9 31 02J28/2007 13 49 03/142007 9 30 04272007 13 27
4202047MrR1A 02/01/2007 02/28l2007 8 30 00 02/28/2007 812 03/01/200715 33 03/142007 9 30 04/27200713 26

320117KKFNE 02/01/2007 02/28/2007 90500 02/28/2007 8 47 03/01/2007 15 54 0320/2007 11.24 0320/2007 11 24
350226~ 02/062007 02/28/2007 9:411.00 07/28/2007911 0228/20071034 03/14/2007930 042720071326
530812KBRASA 02/0812007 03/01/2007 84500 03/01/2007851 03/0220078'36 032020071151 032020071151

240628MLHGEA 02/132007 03/012007 9250D 03/01/2007 9 04 03/022007 10 44 0320/2D07 11 52 0320/2007 11 52
34021913KKf8t 02/062007 03/0112007 83000 03/012007 8 30 03/02/200710 50 0320200711'53 0320200711 :53
470713HFAAG 02/14/2007 03/02/2007 82500 03/022007811 03/02/200714 :10 03roM007 1154 0312012007 1154
510929RTSAH 02/15/2007 03/02/2007 84000 03/02J2007828 03/0220071417 0320/200711 .54 03/20/20071154
400523SLJPG 02/202007 03/0712007 94500 03/02/20079:31 03/02/20071420 03/2020071155 0320200711 :55
451207KFFLG 02/09f2007 03/02/2007 81000 03/0212007758 03/05/200711 .02 032020071157 0312012007 1157
341027VJIRSH4 02/192007 03/02/2007 91000 03f02/2007853 03/0220071413 0320/20071154 032020071154
421211FFfP1A 0228/2007 03/062007 8.2000 03/0620078'14 03/07M10071545 0320200712 :00 0312012007 12.00
480314CLJWB 02/20/2007 03/07/2007 800'00 03/07/2007750 03/08/20071523 03f2012007 12 02 0320200712'02

240329VRDh14 022012007 03/072007 9 35 00 03/07/2007 917 03/072007 11'30 03202007 12 00 0320200712•00
590518HRSTi 03/06/2007 03/082007 9 20 00 03/08/2007 9-03 03/08/2007 20 06 0320/2007 12 .02 0320/2007 12.02
300413CPPN44 07/202007 03/OB/2007 8 10 00 03Po8/2007 7 42 03/08/2007 1123 03202007 12 01 03/20Y2007 12 :01
520930DMSAAA 02/20/2007 03/08/2007 82500 031082007826 03/09/200716 .18 032020071202 032020071202
320328KVTAAA 03/02/2007 03/092007 83000 03/09/2007 8 28 03/1220071120 0320/200712 03 03/20/200712 03

530112FPRQd 02282007 03/132007 80000 03/1320077'55 03/14/20071616 0320/200712'17 0320200712-17
410129HGNBM 02/282007 03/15/2007 8 .U0'00 03/1520077.32 03/1W20071409 03/2020071219 0Y2012007 12 19
210412VRSAAA 02282007 03/152007 94500 03/15/2007939 03/16200716 :08 0312012007 12 07 03/20/200712.07
360125CRSiH 02/282907 03/152007 815•00 03/15/2007759 03116r407 16 09 0320/20D712:07 0320200712:07
260521HPDRC 02/282007 03/15/2007 9 .10 .00 03J15/20078'50 03I15/20071331 0320/200712'06 0320200712:06
540902HYRAM 03/O6/2007 03/162007 90000 03/16/2007 8 33 03/16/2007 17 02 0320/2007 12 08 03202007 12 08
500607VRSTE 03/062007 03/162007 91500 03/16/2007912 03/19/20071632 0320/200 71211 0320/20071211

Doorloop Tijd Halen Overschri/-
tijd t.o.v . norm tllnaatlid
128272 125382

nerm
0 125382

128278 125358 0 125358

128284 125398 0 125398

128241 125352 0 125352

126773 123920 0 123920
122466 119582 0 119582

122453 119566 0 119566

121054 118124 0 118124

121066 118189 0 118189

118569 116683 0 116683

119595 116698 0 116698

118131 115249 0 115249

118194 115314 0 115314
118127 115233 0 115233

118118 115218 0 115218

116748 113862 0 113862

112352 109476 0 109476

110922 108034 0 108034

109548 106676 0 106676

109541 106650 0 106650

108033 105141 0 105141
108054 105187 0 10,1187

106652 103751 0 103751

106594 103705 0 103705

102257 99375 0 99375
102337 99451 0 99451

100906 98007 0 98007

100852 97951 0 97951

97970 95028 0 95028

97948 95082 0 95082

97963 95072 0 95072

97935 95041 0 95041

97941 95056 0 95056

96464 93585 0 93585
86643 83768 0 83768

66639 83743 0 83743

86636 82317 0 82317

83834 80936 0 80936

28957 26059 0 26059

83775 80866 0 80866

27540 24666 0 24666
27528 24627 0 24627

27563 24683 0 24683

26143 23249 0 23249

26126 23234 0 23234

26064 23170 0 23170

26159 23267 0 23267

26101 23204 0 23204

20386 17500 0 17500

18972 16082 0 16082
18883 15985 0 15985

17459 14562 0 14562

17539 14831 0 14631

17496 14617 0 14617

16055 13173 0 13173

10342 7457 0 7457

7487 4579 0 4579
7348 4462 0 4462

7448 4552 0 4552

7396 4496 0 4496

5975 3068 0 3068

5939 3056 0 3056

Waeht Patiente-der Voortgango
tijd stro Omdoen h.-k t... lid
34560 163347 35075

0 128788 510
51840 180628 52344

34560 163347 35106

12960 140300 13527

38880 161897 39431

20160 143176 20723

21600 143174 22120

21600 143174 22108

17280 137408 17839
23040 143168 23573

24480 143164 25033

24480 143164 24970

18720 137403 19276

2880 121563 3445

25920 143162 26414

20160 133081 20729

28800 140279 29357
38880 148916 39368

23040 133075 23534

54720 163311 55278

31680 140272 32218

33120 140266 33614

33120 140265 33671

17280 120100 17843

27360 130181 27844

28800 130177 29271

28800 130176 29324

23040 121533 23563

0 98492 644
31680 130172 32209

31680 130171 32236

23040 121531 23590

51840 148890 52426

36000 123208 36565

28800 116008 29369

30240 116007 29371

38880 123206 39372
38880 68364 39407

31680 116006 32231

30240 58311 30771

23040 51112 23584

33120 61193 33630

23040 49674 23531

21600 48234 22108

14400 41035 14971
30240 56877 30718

15840 42474 16373

8640 29520 9134

21600 41042 22070

21600 41040 22157

2880 20882 3423
23040 41041 23502

23040 41042 23546

10080 26643 10588

18720 29537 19195

21600 29539 22052

21600 29527 22179

21600 29527 22079

21600 29526 22130

15840 22328 16353
14400 20891 14952



Patléntnumme Inboekdatum UBVOerdatum Tijd p idt
540207BKRSE r 0111712007 02/02/2007 90000 02102/2007 16 06

550401trR5AA 12/22/2006 02/07/2007 845•00 02107/20071350

420202SMDSM4 01/17/2007 02/12/21107 9'45'00 02/12/20071806

540612MHSAME 02/05/2007 02/13/2007 83000 02/13/20071310

510209MNHSC 02/O8/2007 02/14/2007 94500 O2/14/20071347
460210JNKRW 02/0812007 02J14/2007 915:00 02/14/20071350
3602258AAAJ 02108/2007 02/16/2007 84500 02Ji6/2007 12 28

340806YWM4R 02/08/2007 02/16/2007 94500 02J16/20071230
640203STKAW 02/08/2007 02/16Y2007 8:15 00 02/i6/200712 35
3701291iZfAC 02/0812007 02/i6/2007 1015D0 02/16/20071238

590205SRSAAA 01/17/2007 02/1912007 90000 02/19/20071457

520218HGROWA 01/17/2007 02J23/2007 900.00 02/23/20071349
5101256RN(PA 01/31/2007 02/23/20D7 94500 02/23/20071400

340206STBi1 01/22I2007 02/23/2007 8 :4500 02/23/200715.18
340714IXJGNM 01/29/2007 02/2312007 9 :45 :00 02/23/20072021
470214HRDNIA 01/172007 02/27/2007 94500 02/27/20071522

291205FLDHG O7/22/2007 02/27/2007 90000 02/27/2007 15 31
320518TLRAW 01/1612007 02/27/2007 9R5:00 02/27/200715 .43
470327KVTSW 02/14Y2007 02/28/2007 81500 02/28/20071346

550225WJM1A 01/222007 02/28/2007 93000 02/28/20071435
510310BLNKPB 02/19/2007 02/28/2007 8:30'00 02/28/200714 36
340211VN4AC 02/08/2007 02/28/2007 845•00 02/28/20071444

420316GH4AH 02/14/2007 02/28/2007 91500 02/28/20071447
5503278KFNL 02/14/2007 O228/2007 945:00 02/28/20071451
370311kNLAT 02114/2007 03/02/2007 101500 03/02120071146

301210HMRPA 02/12/2007 03/02/2007 8A500 03102/20071200
52022986KSA 01/17/2007 03/02/2007 10 :1500 03/02/20071429
390315FMNH 02/19/2007 03/02/2007 101500 03/02J20071445

350330LHSAEA 02118/2007 03/05/2007 9A500 03/05/20071421
820719BVLAJ 01/1612007 03/06/2007 9.15.00 03/O6/20071452
320328FLPPF 01/16/2007 03/06/2007 83000 03/O6/2007 15 50

440314CRSAJA 02/20/2007 03/06/2007 94500 03/06/20071608
4308280RNDF 02/19/2007 03/0712007 10.00.00 03/07/20071331
5009260LSAC 02/19/2007 03I07Y2007 94500 03/07/20071442

380311PLAAM 02/1412007 03/07/2007 91500 03/07/20071449
600318KLLHM 02/1412007 03/07/2007 8.15'00 03/07/20071453
500324PYHw 02114l2007 03/07/2007 8A500 03/07/20071455
460118JCMCA 02/20/2007 03/1412007 93000 03/14/200712 34

2703159H4AA 02/1412007 03/14P2007 94500 03/14l20071430

210314SCW7J 02/14/2007 03/14/2007 84500 03/14/20071440

Deorleop
Ing .va.rd V.udatle puc l tl tijd
02/06/20071292 02/28/2007 9:17 05/01/2007 10.19 126373
02/08/200712 16 02/28/2007 9 17 05/01/200710 04 119294

02/15/2007 9 54 02128/2007 9 18 05/01/2007 10 01 111955

02/15/2007 9.46 02/28/2007 9 .18 05/01/2007 9.57 110687
02/16/200712 10 02/28/2007 9 18 05/01/200713 27 109420

02/16/200712-13 02728/2007918 03/09l20071145 32995
02/19/200712.45 02/28Y2007 9 .18 05/01200712.31 106503
02/19/2W71234 02/28/20079 .18 05/01/200713'25 106615

02/19/200712 16 02/28/2007 9 18 05101/2007 13 24 106609
02/19200712 :39 02/281M07 9 18 05/01/2007 13'21 106603
0212112007 16 14 02/28/2007 9 19 05/01/2007 9 37 101920

02/27/200713 04 02/28/2007 9 23 05/01/2007 9 29 96220
03/07/20079'21 03/2020071200 0Y2~7 12:00 35880
02/26Y2007 8.31 02/28/2007 9 21 05/01/2007 9 27 96129
02/27/2007 9A1 02/28/2007 9 22 05/0112007 9 27 95826

03/01/200715:35 03/20/200711 .35 03/20/200711 :35 30013
03/01/20071539 03/20/20071138 03/20/20071138 30007

03/01/200716 02 03/20/200711 .48 03/20/2007 11 A8 30005
03/01/200717.02 03/20/200711 .51 03/20/2007 11 .51 28685
03/02/200715 25 03/20/200711 .55 03/20/200711 55 28640

03/05/200718 22 03/20/200711 58 03/20Y200711 58 28642
03/06/2007 10.18 03/20/2007 11.59 03/2pf2007 11 59 28635
03/12Y2007 14 51 03/20/20117 12 03 03/20/2007 12 03 28636

03/12/20071455 03/20/20071203 03/20/20071203 28632

03/06/2007 9 .17 03/20/200711 59 03/20/2007 11 59 25933
03/02/20071537 03/20/200711•55 03/20/200711'55 25915

03/07/200716 11 03/20/200712 00 03/20/200712•00 25771

03/02/200717 06 03/20/2007 11 55 03/20/200711 55 25750
03107/2007 16 21 03/20/2007 12 01 03/20/200712 01 21460

03/08/200716 30 03/20/200712 02 03/20/200712 02 19990
03/07/2007 8.56 03/20/2007 11 .59 03/2012007 11 59 19929

03/08/2007 16 27 03/20/2007 12 02 03/20/200712 02 19914
03/09110071610 03/20Y20D7 12 02 03/20200712.02 18631
03/09/20071623 03/20/200712 03 03/20/200712 03 18561

03/08/2007 13 33 03/20/2007 12 01 03/20/200712 01 18552

03/07/200716 16 03/20/200712 00 03/20/2007 12 00 18547

03/07/2007 16U3 03/20/2007 12:00 03/20/2007 1290 18545

03/16/200716 01 03/20/200712 07 03/20I200712 07 8613
03/20/2007 9 20 0312~7 12 13 03/20/2007 1213 8503
03/20/2W79 :39 03/20M100712:13 03/20/200712.13 8493

Tijd H .M.
t.u.v. norm dlnostiid

123919
nor m

0 123919
116719 0 116719

109456 0 109456

108087 0 108087

106782 0 106782

30390 0 30390

103906 0 103906

103900 0 103900

103989 0 103989

103866 0 103866

99397 0 99397

93629 0 93629
33255 0 33255

93642 0 93642

93582 0 93582

27470 0 27470

27518 0 27518

27483 0 27483

26136 0 26136

26065 0 26065

26128 0 26128

26114 0 26114
26088 0 26088

26058 0 26058
23144 0 23144

23230 0 23230

23145 0 23145

23140 0 23140

18856 0 18856

17447 0 17447

17489 0 17489

17417 0 17417
15962 0 15962

15978 0 15978

16006 0 16006

16065 0 16065

16035 0 16035

5917 0 5917

5908 0 5908

5968 0 5968

WecM Pottint... d .,
tijd etroamduur bew.klnos 1d
23040 150379 24006

67680 187804 66510

37440 150361 38406

11520 122997 12310

8640 118887 9467
8640 42465 9470

11520 118831 12268

11520 118885 12270
11520 118884 12275

11520 118881 12278

47520 150337 48417

53280 150329 54109

33120 69840 33960

46080 143127 46998

36000 133047 37221

59040 89975 59962

51840 82778 52771

60480 91428 61423

20160 49671 20986

53280 82795 54155
12960 42478 13836

28800 58319 29684

20160 49683 21047

20160 49683 21051

23040 49679 23746

25920 52555 26640

63360 90000 64229
15840 42475 16725

20160 42481 21021

70560 91442 71452

70560 91439 71510

20160 41042 21128

23040 42482 23851

23040 42483 23922

30240 49681 31129

30240 49680 31133

30240 49680 31135
31680 41047 32434

40320 49693 41190

40320 _ . 49683 41200



Data

Tabel M.10: Data van bewerkingsstappen t .b.v de praktijksimulatie

Controleren (Tc)
order Eimftd Te

.~

Gem€c1deft

9:02 9:03 1
9•12 9.15 3
9:16 9.17 1

9:17 9:18 1

9:22 9:23 1

9:25 9:26 1

9.26 9:27 1
9:32 9:34 2
9:46 9:47 1

1 .3

Externe specialist (Te)
v

S:artt4, : Em cilíjtV ;:

25/07 26/07 1
24/7 26/7 2

24/7 25/7 1

23/7 24/7 1

20/7
19/7

16/7

3 17/7

. 0

Gcrnle3 #eï§

12/7

10/7

23/7 3

23/7 4

19/7 3

19/7 2

13/7 1

12/7 2

2.0

Aanmelden (Ta)
Start fii . ~wdRi °a Tb
9.03 9:04 1 2

9:17 9:18 1 6

918 9:20 2 4

9 20 9:21 1 4

9:23 9:24 1 2
9:27 9:28 1 3
9.27 9:28 1 2
9.36 9:37 1 5

9:47 9:48 1 2

1 .1 3.3

Beoordelen (Tv)

11 :37 11 :38 1

11:39 11 :40 1

11 :41 11 :42 1
11 :42 11 .43 1
11 :43 11•44 1

11 :45 11 :46 1

11:51 11 :52 1

11:53 11 54 1

11:57 11 :58 1

11:59 12:01 2

1 .1

Invoeren administratie (Ti)
S~<anaj : : End : jd
9:09 9:11 2

9:14 9:15 1
10:39 10:41 2

10:42 10:44 2

10:45 10:47 2
10:52 10:53 1

1 .7

Autorisatie (Tr)

11 :56

11 :58

12 :00
12 :02

12 :06

12 :08

12 :10

12:11

12:13

12:14

11:58 2

12:00 2

12:02 2

12:05 3

12:08 2
12:10 2

12:11 1

12:13 2

12:14 1

12:17 3

2.0

TU/e

125
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