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Voorwoord 
 
 
Dit afstudeerverslag is geschreven door R.M.A. van Gastel in opdracht van de Technische Universiteit 
Eindhoven, faculteit Technologie Management. De afstudeeropdracht is uitgevoerd bij 
Thuiszorgcentrum Van Den Akker te Veghel onder begeleiding van dhr Van den Akker en dhr Van 
Burgsteden (Thuiszorgcentrum Van Den Akker), Dr Roubtsova en Dr Gosselink (TU Eindhoven).  
 
Het verslag gaat over het ontwikkelen van een nieuw planningssysteem voor het thuiszorgcentrum 
VDA. Onlangs is de huisstijl aangepast. De naam Thuiszorgcentrum Van Den Akker is gewijzigd in 
Zorggroep VDA. De letters VDA staan nu voor Verzorging Door Aandacht. Het huidige systeem is 
sterk verouderd en is, mede door de enorme groei van VDA, niet meer geschikt om het bedrijf 
optimaal te voorzien van informatie. Rekening houdend met de bedrijfscultuur binnen VDA en gezien 
het feit dat ook de programmatuur Nederlands gericht is, heb ik ervoor gekozen om mijn verslag in het 
Nederlands te schrijven. Ook omdat de toekomstige programmatuur Nederlandstalig zal zijn ben ik, 
mede met het oog op de gebruikers, tot deze keuze gekomen. 
 
Het verslag heb ik met veel plezier en interesse geschreven en de hele afstudeerfase heb ik als een 
periode met veel uitdagingen ervaren. Hiervoor bedank ik mijn begeleiders van VDA en de TU/e. 
 
Ruud van Gastel  
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Management samenvatting 
 
 
Tijdens de analyse van het planningsproces bij Van Den Akker blijkt al snel dat, naast de problemen 
die zijn ontstaan door de explosieve groei van VDA, er een gebrek is aan een model dat het 
planningspersoneel kan helpen bij het nemen van gewogen beslissingen bij het plannen. Doordat de 
beslissingen nu zonder structuur en logica worden genomen, heeft dit een negatieve invloed op de 
kwaliteit van de geleverde service en op de bijbehorende kosten. 
 
Het huidige planningsproces bij VDA is door middel van workflows in kaart gebracht. Hieruit blijkt 
dat de werknemers met name op basis van historische gegevens en door het gebruik van gezond 
verstand aan de patiënten worden gekoppeld. Uit verdere analyse van planningslijsten blijkt dat er 
regelmatig fouten  worden gemaakt in het opstellen van deze lijsten. Het systeem waar nu mee wordt 
gewerkt is vaak niet up-to-date doordat er veel handmatig wordt ingevoerd. 
 
Om de prestaties van VDA nu en in de toekomst te kunnen meten, zijn er Kern Prestatie Indicatoren 
(KPI’n) opgesteld door alle stakeholders van het planningsproces, te weten: het planningspersoneel, de 
werknemers in het veld, de patiënten, de ICT coördinator en het management. Op basis van deze 
KPI’n is er een nieuw model ontwikkeld in Microsoft Excel© dat uiteindelijk de 
planningsmedewerkers moet gaan ondersteunen bij het maken van beslissingen. Tevens dient dit 
model als een management tool, waardoor bepaalde trends en ontwikkelingen tijdig kunnen worden 
gelokaliseerd en tevens worden gestuurd. Verder is er een protocol opgesteld dat bepaalt op wat voor 
manier en op welke gebieden er moet worden gemeten. 
 
Het nieuwe planningsmodel is in eerste instantie een hulpmiddel voor het planningspersoneel om 
inzicht te krijgen in het koppelingproces. Uiteindelijk zal dit op Excel gebaseerde koppelingsproces 
verder worden geautomatiseerd om het gebruiksgemak en de efficiency te vergroten.  
 
Het implementeren zal qua kosten relatief laag zijn. Het planningspersoneel zal tijd en energie in het 
experimenteren met het nieuwe planningsmodel moeten steken, wat uiteraard arbeidskosten met zich 
meebrengt. Aanschaffen van hardware en software zal in het begin niet nodig zijn. Er staan voldoende 
computers op het kantoor bij VDA en de Microsoft© software is reeds aanwezig. 
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1. Introductie en project omschrijving 
 
Hieronder staat een korte bedrijfsomschrijving van Thuiszorgcentrum Van Den Akker en een 
omschrijving van de problemen waar men tegenaan loopt.  

1.1 Het bedrijf 
 
Thuiszorgcentrum VDA bestaat uit twee organisaties voor thuiszorg: een particuliere divisie en een 
stichting.  
 
• De particuliere organisatie richt zich vooral op private thuiszorg, al dan niet gefinancierd door een 

verzekering.  
• Stichting Thuiszorgcentrum VDA heeft van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (VWS) een erkenning verkregen waardoor deze zowel door het ziekenfonds als door de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gefinancierde thuiszorg mag verlenen.  

 
Het werkgebied van Thuiszorgcentrum VDA omvat de regio Oost-Brabant en Zuid-Gelderland. De 
stichting opereert specifiek in de steden 's-Hertogenbosch, Oss, Nijmegen, Boxmeer, Uden/ Veghel en 
het daartussen liggende gebied.  
 
Door beide thuiszorgorganisaties worden de volgende producten aangeboden: 
 
• zieken- en gehandicaptenzorg  
• lichamelijke verzorging  
• kraamzorg  
• huishoudelijke hulp  
• gezinsverzorging  
• intensieve thuiszorg  
  
Voor het primaire proces zijn een groot aantal (±200) gekwalificeerde medewerkers in dienst die over 
de gewenste diploma’s beschikken en regelmatig (bij)geschoold worden. Het secundaire 
procesgedeelte (administratie, planning, personeelszaken, etc.) wordt vanuit de vestiging in Veghel 
uitgevoerd door een groep van ongeveer 30 mensen.  

1.2 Het probleem 
 
Het planningsproces bij VDA wordt steeds complexer en het aantal patiënten neemt toe. Bovendien 
kunnen de patiënten door het aanbod van de concurrenten steeds hogere eisen stellen. De software 
waarmee gewerkt wordt is aan het verouderen en er zijn niet genoeg groeimogelijkheden als men het 
huidige systeem blijft gebruiken. Er worden dagelijks veel onnodige fouten gemaakt doordat het 
proces onvoldoende structuur bevat. Er is te weinig geautomatiseerd en daardoor ontstaat er al snel 
veel papierwerk. Doordat er veel papierwerk in omloop is binnen de afdeling Planning ontstaan er 
vaak problemen. Wijzigingen worden niet op tijd doorgevoerd in het systeem, waardoor de 
informatievoorziening niet up-to-date is. Dit kan bijvoorbeeld weer dubbele planningen tot gevolg 
hebben. Het grootste probleem is echter de logica die achter de planning zit. De werknemers worden 
met name aan de patiënten gekoppeld op basis van historische gegevens en door het gebruik van 
gezond verstand. In het analysegedeelte van het verslag staan voorbeelden van veelvoorkomende 
fouten door slordigheden. Niet alleen de gebruikers ondervinden hier last van, ook de patiënten 
worden op deze manier benadeeld. 
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Tijdens het afstudeertraject zal het oude planningsproces geanalyseerd worden en zodanig worden 
gemodificeerd dat er nieuwe, verbeterde software geïmplementeerd kan worden. 
 
De planning bij VDA is onder te verdelen in drie soorten, te noemen: 
 
• Strategische planning 
• Technische planning 
• Muterende planning  
 
VDA vindt het belangrijk dat er resultaatgericht gestuurd kan worden. Hierbij is het van belang om 
een duidelijke strategie te hebben (strategische planning). Deze strategie moet worden geconcretiseerd, 
waardoor deze communiceerbaar wordt. Wanneer dit is gerealiseerd is het makkelijker om de 
prestaties te meten en te sturen. Het is van belang om door middel van het in kaart brengen van de 
processen (workflow) een overzicht te krijgen, waardoor de “kritische processen” van het plannen 
zichtbaar worden. Als deze bekend zijn, kan er een plan worden ontwikkeld om de succesfactoren op 
te sporen en een duidelijk meetsysteem te bouwen door middel van het opstellen van parameters met 
bijbehorende normen. Uit het nieuwe systeem moet dus goede managementinformatie stromen, 
waardoor er gericht kan worden gestuurd en alles goed in de gaten kan worden gehouden. 
 
Wanneer we kijken naar de technische planning zien we dat het proces van plannen uit verschillende 
stappen bestaat. De soort input van dit proces is stabiel, de daadwerkelijke inhoud kan sterk variëren. 
Zo bestaat de input uit de roosters van beschikbare tijden van het personeel en de cliënten. Deze 
kunnen wekelijks afwijken (hier speelt de muterende planning een sterke rol). De output die door het 
systeem zal moeten worden gegenereerd is een optimale planning. Het “optimale” hangt echter sterk 
af van hetgeen men van het systeem verlangt. Zo kan de output qua efficiëntie optimaal zijn, of juist 
qua kwaliteit of functie; rekening houdend met de kosten die eraan verbonden zijn. 
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2. Plan van aanpak 
 
 
Als aanpak is gekozen voor het in grote lijnen volgen van het Tien Stappen Plan van Kempen & 
Keizer [1], omdat dit instrument  het beste aansluit op de probleemstelling. Het specifieke stappenplan 
kan als volgt grafisch worden weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Stappenplan 
 
 
Deze stappen staan hieronder samengevat in drie algemene stappen. Het verslag is op basis hiervan 
ingedeeld: 
 
1. Analyse 
2. Probleemformulering 
3. Oplossing (model) 

 
 
 
 
 

2.1 Analyse 
 
Allereerst is gestart met een interne en externe oriëntatie met betrekking tot VDA (duur: 1 à 2 
maanden). Bij de interne oriëntatie komt er duidelijkheid over de wensen van VDA en over de visie en 
ideeën van het personeel. Vooral deze ideeën zijn belangrijk, aangezien dit bepaalt of het te 
ontwikkelen systeem zal worden geaccepteerd. Ook laat het zien waar het systeem in grote lijnen aan 
moet voldoen (waarom moet het er komen). De externe oriëntatie bestaat uit oriënterende interviews 
met de doelgroepen (klanten VDA die afhankelijk zijn van de kwaliteit van de geleverde services) en 

Analyse Probleem 
formulering 

Oplossing 
(model) 

Oriënterende 
interviews 

Informatiestromen 

Requirements 

Verschil huidig <-> gewenst 

Aangepaste datastructuur 

Benchmarking 

Datastructuur 

Ontwerp

Diepte interviews 

Literatuur 
onderzoek 



   

 -  - 11

uit een benchmarking. Met behulp van een benchmark wordt een inventarisatie gemaakt van nieuwe 
ontwikkelingen en know-how die het plansysteem voor VDA optimaal kunnen maken. Ook zullen 
hierbij bepaalde standaarden en waarden worden onderzocht, die gebruikt kunnen worden bij het 
opstellen van een planningsprotocol. Hierna zal een stakeholdersanalyse worden gemaakt om de 
requirements van de gebruikers te kunnen verwerken in het ontwerp. 
 
Behalve de requirements wordt ook de huidige situatie in kaart gebracht (duur: 1 maand). Aan de hand 
van interviews met werknemers worden de datastructuur en de informatiestromen in kaart gebracht. 
Vooral de informatiestromen zijn in dit geval van belang omdat deze een overzicht geven van de 
mogelijke bottlenecks, in de datastructuur is dat lastiger om op te sporen. Daarom wordt in dit verslag 
vooral ingegaan op de informatiestromen. In deze onderzoekfase wordt de meeste energie gestoken in 
het inventariseren en  afbakenen van het onderzoeksgebied. Als aanpak voor het analyseren van het 
probleem heb ik gekozen voor Software Proces Verbetering (SPV) [3,4], omdat een dergelijke 
methodiek bij dit type problemen kan worden gehanteerd en al bij andere bedrijven een succesvol 
instrument bleek te zijn [27]. 
 

2.2 Probleemformulering 
 
Uiteindelijk wordt het verschil duidelijk tussen de huidige situatie en de situatie die door de gebruikers 
wordt verlangd. Dit zal resulteren in een nieuw ontwerp voor het planningssysteem. De 
onderzoeksfase (analyse) zoals boven beschreven zal ongeveer 2 maanden duren. De ontwerpfase die 
hierop volgt zal in verhouding de meeste tijd kosten (2 à 3 maanden). Als door middel van de analyse 
duidelijk is waar de problemen en de bottlenecks in het systeem zitten, zal er gezocht moeten worden 
naar mogelijke oplossingen hiervoor. 
 

2.3 Oplossing (model) 
 
De besloten ontwerprichting zal in deze ontwerpfase verder worden uitgewerkt tot een 
oplossingsmodel. Eerst wordt bepaald welke methode voor deze specifieke situatie het beste te 
gebruiken is. Wanneer de methode is gekozen wordt deze verder uitgewerkt. In een aantal stappen 
wordt duidelijk waarom deze methode is gekozen, waarom en hoe deze werkt en ten slotte wat de 
output/resultaten ervan zijn. Aan het eind van verslag zullen er conclusies worden getrokken en 
eventuele aanbevelingen worden gedaan. 
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3. Analyse 
 
3.1 Software Proces Verbetering (in het algemeen) 
 
Om inzicht te krijgen in de handelwijze van andere bedrijven met dezelfde behoeften qua planning als 
VDA is het verstandig een benchmark te houden. Tijdens deze benchmark is vooral gekeken naar 
bedrijven die ook werkzaam zijn in de zorgsector, die mede door de hoge eisen aan flexibiliteit als 
“make-to-order” kunnen worden getypeerd [28]. Ondanks het feit dat ieder bedrijf anders is, en er dus 
ook nooit identieke planningssystemen zullen zijn, wordt het duidelijk op welke vlakken de 
verschillende systemen met elkaar overeenkomen. De buitenkant van een planningssysteem is voor 
ieder bedrijf anders en de binnenkant wordt niet zomaar prijsgegeven en is bedrijfsspecifiek. Het heeft 
daarom ook weinig zin om de benchmark verder uit te werken.  
  
Al snel blijkt dat een aantal factoren een rol spelen bij het planningsproces [29]. Het is belangrijk om 
vooraf de prioriteiten vast te stellen. Het is onmogelijk om een ideaal planningssysteem te ontwikkelen, 
waarbij alle invloedsfactoren,  zoals de effectiviteit, efficiëntie en de kwaliteit, optimaal zijn. Het is 
daarom verstandig om een afweging te maken voor wat op dat moment voor VDA van belang is. 
 
Wanneer VDA het succes en de continuïteit wil waarborgen, zijn verbeteringen in het 
planningssysteem van essentieel belang [18]. De kwaliteit speelt hierbij een belangrijke rol. De 
kwaliteit kan op drie  manieren worden beïnvloed, te weten: 
 
1) verbeteren van de kennis en de bevoegdheden van mensen 
2) verbeteren van de techniek en de middelen  
3) verbeteren van processen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
Figuur 2: Invloed op kwaliteit [18] 
 
 
Deze drie factoren hangen nauw samen bij het verbeteren van de kwaliteit. Zo zullen de gebruikers 
(mensen) van het te ontwikkelen planningssysteem, te allen tijde bij het verbeterproces betrokken 
moeten worden om zo goed mogelijk resultaat te krijgen. Deze mensen hebben met het oude systeem 
gewerkt en weten hoe het planningsproces (proces) in zijn werk gaat. Ook weten zij vaak door eigen 
ervaring waar de probleemgebieden zich bevinden en wat wellicht vermijdbare kosten zijn. Het 
management en andere stakeholders moeten eveneens bij het invoeren van het nieuwe systeem 
(technologie) betrokken worden. Door regelmatig alle stakeholders op de hoogte te houden en ze 
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zonodig te informeren over hoe en waarom bepaalde beslissingen zijn genomen wordt een breder 
draagvlak gecreëerd.  
 
Bij het invoeren van een nieuw systeem moet echter rekening worden gehouden met nog een aantal 
succesfactoren [3,4], zoals:  
 
• doelstellingen van het Software Proces Verbetering (SPV) traject dienen in lijn te zijn met de 

organisatiedoelstellingen 
• planning en beheersing van SPV 
• prioriteren van acties 
• het meten en monitoren van voortgang en resultaten 
• het leren van ervaringen 
 
Er zijn nog meer succesfactoren, maar de bovenstaande zijn het belangrijkst. Nu duidelijk is waar een 
succesvolle implementatie van een nieuw systeem van afhangt, rest de vraag welke invloedsfactoren, 
zoals kwaliteit, effectiviteit en functie, bij het daadwerkelijke planningsproces van belang zijn. 
 

3.1.2 Kern Prestatie Indicatoren 
 
Uit de benchmark en literatuuronderzoek blijkt dat de meerderheid van ondernemingen met de 
zogeheten Kern Prestatie Indicatoren (KPI’n) [5,26,30,31] werken om hun strategie te vertalen. Deze 
KPI’n worden bijvoorbeeld toegepast bij het maken van een Balanced Scorecard [6,7], die in bedrijven 
als instrument kan dienen om de visie en strategie te vertalen in een meetbaar gereedschap. Verder 
kunnen KPI’n  worden gebruikt voor effectiviteitmetingen, rapportage van moeilijk tastbare maar 
cruciale waarden, beslissingsondersteuning, risico management en procesverbetering. Binnen een 
bedrijf wordt strategie vertaald naar doelen die kunnen worden gehaald via kernprocessen waarin de 
organisatie succesvol dient te zijn als zij haar doelen wil bereiken. De KPI’n zijn de meetbare 
eenheden waarmee op verschillende deelgebieden de bijdrage aan de doelstelling kan worden 
vastgesteld. Ik heb gekozen voor de KPI-methode omdat dit een goede manier is om het hele software 
proces in één keer te verbeteren, rekening houdend met alle fouten, problemen en kleine details. 
Doordat alle aspecten stap voor stap worden geïnventariseerd, zal er zo min mogelijk over het hoofd 
worden gezien. Er wordt dus breed naar het probleem gekeken en er zullen op deze manier niet 
overhaast alleen sub-problemen worden gevonden.  
 
VDA zal net zoals alle andere bedrijven [8] uiteindelijk afgerekend worden op het behalen van 
prestaties. Dit afrekenen kan alleen plaatsvinden als er van tevoren een goede nulmeting plaatsvindt 
die als ijkpunt dient. Ook moet er een duidelijk protocol beschikbaar zijn voor de uitvoering van 
toekomstige metingen, zodat deze ook vergelijkbaar zijn met de gemaakte nulmeting. Dus door wie 
wordt er gemeten, wanneer wordt er gemeten, met welk instrument wordt er gemeten en waar worden 
deze metingen vastgelegd. 
 
De KPI’n worden door de belanghebbenden samen opgesteld. Bij het planningsproces bij VDA zijn 
dit het planningspersoneel, de werknemers in het veld, de patiënten, de ICT coördinator en het 
management. Alle indicatoren hebben een bepaalde waarde voor het bedrijf, ook kan men een 
gewogen gemiddelde van deze getallen nemen. Veel indicatoren zijn nauwelijks tastbaar maar wel 
essentieel voor een bedrijf, zoals het afhandelen van klachten van klanten. Het is in deze gevallen dan 
ook belangrijk om diverse, duidelijk gedefinieerde KPI’n op te stellen om het toch meetbaar te maken. 
De analyse van een bedrijf als VDA is het krachtigst als de diversiteit van de gekozen KPI’n groot is 
en het de tegenstrijdige belangen tussen verschillende betrokkenen laat zien [30,31]. 
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Bij het opstellen van KPI’n is het belangrijk om niet geleid te worden door de data die al beschikbaar 
zijn, maar om een bepaalde grootheid te kiezen die volgens de belanghebbenden de prestatie het beste 
weergeeft. Verder is het belangrijk om de KPI’s snel en breed toegankelijk te maken. Bij een snelle 
terugkoppeling van de resultaten is de motivatie om de metingen uit te voeren en iets concreets met de 
uitslag te doen het grootst.  
 
Met behulp van een stappenplan kunnen voor VDA dergelijke kern prestatie indicatoren worden 
opgesteld. 
 

3.1.3 Stappenplan voor de strategische planning 
 
Voor VDA is het van belang dat er resultaatgericht gestuurd kan worden, om zo het proces te 
controleren. Hierbij is het belangrijk om een duidelijke strategie te hebben. Deze strategie moet 
worden geconcretiseerd waardoor deze communiceerbaar wordt. Wanneer dit is gerealiseerd is het 
makkelijker om de prestaties te meten en te besturen. Om een dergelijk systeem te ontwerpen moeten 
er vier stappen worden doorlopen, te weten: 
 
Stap 1) strategie en ambitie VDA in kaart brengen (bedrijfsfilosofie) 
Stap 2) inventarisatie Kritieke Succes Factoren (KSF) 
Stap 3) opstellen KPI-tabel 
Stap 4) prioritering van strategische initiatieven 
 

3.1.3.1 De bedrijfsfilosofie 
 
De beschrijving van de missie, bedrijfsfilosofie, kernactiviteiten en strategische ambitie van VDA 
vormt het uitgangspunt voor resultaatgerichte sturing. Deze is al in grove lijnen aanwezig in het 
beleidsplan [9], maar de specificatie en kwantificering van de strategische ambitie verdient ook 
aandacht (wat wil VDA in kwantitatieve grootheden, financieel/niet-financieel, de komende jaren 
uiteindelijk bereiken). Eén van de doelstellingen van VDA is het aantrekken van meer patiënten, 
waardoor er meer inkomsten zijn. Een bijkomende doelstelling is dat er tegelijkertijd minder klachten 
geoorloofd zijn (kwaliteit) en dat de totale kosten beduidend minder worden. 
 

3.1.3.2 Inventarisatie Kritieke Succes Factoren 
 
Uit de bedrijfsfilosofie van VDA wordt duidelijk wat het doel is (wat). Hieruit zijn de factoren te halen 
die het meest bijdragen om het succes te realiseren, de zogenaamde Kritische Succes Factoren (KSF). 
Aan elk van deze factoren is een strategische doelstelling (hoe) verbonden. Door het inventariseren 
van deze gegevens kan de strategie op een geschikte manier naar alle werknemers van VDA worden 
gecommuniceerd (dit willen we bereiken en zo willen we het doen).  
 
Daarnaast vormen de KSF’n een basis voor de bepaling van de Kern Prestatie Indicatoren (KPI’n), de 
“thermometers” van VDA waarmee de voortgang van de strategische doelstellingen meetbaar kan 
worden gemaakt. 
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3.1.3.3 Opstellen KPI-tabel 
 
Voor het management is het van belang om te weten in hoeverre de voortgang naar de strategische 
ambitie of een doelstelling is behaald. De maatstaf voor dit succes wordt de Kern Prestatie Indicator 
genoemd. Voor elke doelstelling worden één of meerdere KPI’n gedefinieerd. De KPI’n zijn de 
meetbare eenheden waarmee op verschillende deelgebieden de bijdrage aan de doelstelling kan 
worden vastgesteld. Ze bevatten informatie over data-bronnen, berekeningen, waarderingen en 
beoordelingen. Het geheel van KPI’n wordt opgenomen in een KPI-tabel waarin de link met de 
bijbehorende KSF’n, de onderliggende definities en de meetschalen zijn opgenomen. Op iedere KPI 
wordt een norm gezet, een te behalen resultaat: wat wil VDA in kwantitatieve grootheden, 
financieel/niet-financieel, de komende jaren uiteindelijk bereiken. De KPI-tabel voor de afdeling 
planning van VDA staat hieronder weergegeven: 
 
 
 tabel 1: KPI 
Kern Prestatie 
Indicatoren 

Beschrijving Standaardeisen Kritische momenten 

Effectiviteit 
/efficiëntie 

Rekening houden met 
het aantal te maken 
kilometers, de 
onderlinge afstand 
tussen cliënten en de 
“inzetbaarheid” van 
medewerkers (zakuren) 

Geen onnodige 
kilometers rijden, met 
reiskostenvergoeding 
niet boven bedrag x 
uitkomen  

Wanneer je de 
afweging moet maken 
tussen de efficiëntie en 
de andere 
invloedsfactoren 

Kwaliteit Rekening houden met 
de eisen en wensen van 
de klant 

Er mogen niet meer 
dan x klachten per 
maand binnenkomen 
(standaard vaststellen) 

Wanneer niet aan de 
eisen van de klant kan 
worden voldaan omdat 
een andere 
invloedsfactor de 
voorkeur krijgt 

Functie Rekening houden met 
de verschillende 
functies van het 
personeel 

Personeel moet zoveel 
mogelijk worden 
ingezet voor hetgeen 
waarvoor ze een 
opleiding hebben gehad 

Wanneer het niet 
anders kan, het 
personeel inzetten bij 
een klant die eigenlijk 
minder nodig heeft 
(meer mag nooit)  

 
 

 
 
 
 
 
Meer concrete indicatoren staan beschreven in hoofdstuk 5 van het verslag. Hier staan ook de 
wegingsfactoren bij iedere KPI, zodat de onderlinge verhoudingen duidelijk worden. 

3.1.3.4 Prioritering van strategische initiatieven 
 
Uit de bedrijfsfilosofie volgt het eindresultaat dat bereikt dient te worden en de keuze voor de manier 
waarop dit zal worden bereikt. Hierdoor wordt de strategie communiceerbaar. De KPI’n geven de 
normen en maken de voortgang op de strategische doelstellingen zichtbaar. Dit maakt de strategie 

Dynamisch: de prioriteit 
moet verschoven kunnen 
worden 
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meetbaar. Wat nu nog rest is de strategie bestuurbaar te maken. Strategische doelstellingen worden 
namelijk alleen gerealiseerd als VDA daartoe gericht inspanningen en verbeteringen levert. 
 
Het is belangrijk om een kritieke set van strategische initiatieven vast te stellen. De meest kritieke 
acties/initiatieven moeten worden geselecteerd, rekening houdend met de KSF’n. 
 

3.2 Huidige technische planningsproces 
 
Om uiteindelijk tot een nieuw planningsproces te komen zal eerst het huidige proces moeten worden 
geanalyseerd. Bij de Stichting wordt gebruik gemaakt van het programma “Zorg 2000” [19]. Dit op 
DOS gebaseerde programma wordt gebruikt voor het hele traject vanaf de planning tot en met 
informatieverstrekking omtrent gerealiseerde productie. In dit programma worden niet alleen de 
gegevens met betrekking tot de AWBZ verzameld, maar ook de gegevens voor andere vormen van 
zorg die door de stichting worden uitgezet. Daarnaast worden in “Zorg 2000” de 
personeelsadministratie en loonadministratie bijgehouden c.q. voorbereid.  
 

3.2.1 AWBZ 
 
De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) [10] is een voorziening waar iedere ingezetene 
van Nederland recht op heeft. Binnen de AWBZ is sprake van de volgende soorten zorg: 
 
• alfahulp (niet uitgevoerd door VDA) 
• verzorging 
• huishoudelijke verzorging (HVZ) 
• verpleging 
• gespecialiseerde verpleging 
• gespecialiseerde verzorging 
• uitleen verpleegartikelen (uitbesteed aan kruisvereniging) 
• transport 
 
Thuiszorginstellingen krijgen jaarlijks, op basis van de erkenning, een budget toegewezen. Het budget 
is onderverdeeld in de hierboven genoemde soorten zorg, uitgedrukt in te realiseren uren. De 
afspraken wat de uren betreft worden gemaakt met het eigen verbindingskantoor, dat de contacten 
verzorgt met de VGZ zorgverzekeraars te ’s Hertogenbosch en Nijmegen. Tevens zijn de uren 
onderverdeeld naar een drietal regio’s, te weten ’s Hertogenbosch, Nijmegen en Noord-Oost Brabant. 
De afspraken omtrent deze verdeling zijn gemaakt met VGZ ‘s Hertogenbosch en Nijmegen. Bij het 
maken van de productie-afspraak worden tevens tarieven vastgesteld voor de verschillende soorten 
zorg. De vaststelling van de tarieven geschiedt aan de hand van de collectieve tarief groep (CTG)-
tarieven. 
 
Patiënten die hulp behoeven hebben eerst een intakegesprek met Stichting Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ). Patiënten komen bij het CIZ terecht via de huisarts, het ziekenhuis, een thuiszorginstelling 
of rechtstreeks. Hierbij wordt de aard (functionele behoefte) en de verwachte duur van de zorg 
vastgesteld. Stichting CIZ geeft deze gegevens door aan het distributie-orgaan, dat vervolgens de 
patiënten verdeelt  over de verschillende thuiszorginstellingen in de regio. De Stichting ontvangt van 
het distributie-orgaan de functionele behoefte van de patiënt via de indicatieformulieren. Indien de 
zorg dringend is, wordt dit formulier per fax aan de Stichting toegestuurd. Het origineel wordt per post 
nagestuurd. Op dit indicatieformulier staan onder andere de volgende gegevens: 
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• naam, adres, woonplaats (n.a.w)-gegevens van de patiënt 
• complexiteit- en urgentiescore (van belang voor planning) 
• soort zorg 
• geïndiceerd aantal uren per week en duur van de zorg (inclusief eventuele toelichting) 
• gewenste ingangsdatum 
 
Door de Stichting kan worden afgeweken van de geïndiceerde tijd binnen dezelfde soort zorg als de 
feitelijke situatie dit toelaat. Indien een afwijkende soort zorg noodzakelijk is vindt een nieuw 
intakegesprek plaats met de Stichting CIZ. In enkele gevallen worden klanten overgenomen van 
andere thuiszorginstellingen. Hiervoor wordt geen intakeformulier van het CIZ ontvangen. 
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3.2.2 Planningsproces 
 
Planning vindt centraal plaats bij het planbureau, omdat het verzorgingsgebied van de Stichting zeer 
omvangrijk is. Binnen het team van zorgcoördinatoren is er sprake van een onderverdeling naar regio. 
Er wordt onderscheid gemaakt in gezinshulp en wijkzorg (met name verpleging).  
 
1. Allereerst voert de zorgcoördinator, aan de hand van de intakeformulieren van het CIZ, de 

gevraagde soort zorg en een indicatie van de te besteden tijd per dag in. 
 
2. Daarna maakt het planbureau in overleg met de verzorgende een globale planning (strategische 

planning, 2 à 3 maanden vooruit) waarbij rekening wordt gehouden met de contractueel 
overeengekomen uren per werknemer.  

 
3. Vervolgens wordt (4 weken vooruit) de technische planning opgesteld. Dit houdt in dat er gepland 

wordt welk personeelslid op welke dagen ingezet wordt.  
 
4. Aan de hand van de technische planning en de ingevoerde gegevens van het intakeformulier wordt 

de muterende planning opgesteld (1 week vooruit). Deze planning bevat de volgende gegevens: 
 
• n.a.w.- gegevens cliënt 
• klantnummer 
• datum 
• beschikbare tijd per cliënt (en dagdeel) 
• aard van de te verrichten zorg 
• personeelslid 
 
Op basis van deze globale planning maakt het planbureau wekelijks een planning, waarbij men 
rekening houdt met de te verrichten zorg en de personele capaciteit. Alle hulpverleners die per week 
ingepland worden ontvangen een exemplaar van de inzetlijst. Deze inzetlijst is opgesteld per 
hulpverlener. De lijsten zijn niet doorlopend genummerd. De inzetlijsten bevatten dezelfde gegevens 
als de klantenplanner, met als verschil dat de inzetlijst per personeelslid is samengesteld en de 
klantenplanner per klant. Een voorbeeld van een dergelijke inzetlijst staat in paragraaf 3.4. 
 
Indien de planning na verzending van de inzetlijst (personeelsplanning) nog verandert geeft de 
planfunctionaris dit door aan de betreffende hulpverlener, die de inzetlijst handmatig aanpast. De 
planfunctionaris wijzigt tevens de planning in de computer. De hulpverlener kan ook zelf de planning 
gedeeltelijk veranderen waarbij ook de inzetlijst handmatig aangepast wordt. Deze aanpassingen 
hebben betrekking op de werkelijk gerealiseerde zorg. Deze wijzigingen zijn meestal al afgestemd met 
het planbureau, dat een aantekening hiervan opneemt in het klantdossier. 
 
In geval van ziekte van een ingeplande werknemer geldt de volgende procedure. De zieke werknemer 
neemt contact op met de Stichting (telefoniste/receptioniste). Daarna wordt de werknemer 
doorverbonden met de zorgcoördinator. Na overleg met de zorgcoördinator (over aard en duur van de 
ziekte) wordt door de receptioniste een planning van de betreffende werknemer uitgedraaid. Deze 
planning wordt op nul gezet, waardoor bij de ingeplande klanten geen zorg meer is gepland. 
Vervolgens wordt beoordeeld welke werknemer beschikbaar is en vindt de planning op de 
gebruikelijke wijze plaats. 
 
De receptioniste registreert tevens de ziekmelding in Zorg2000 en vult een ziekmeldingsformulier in. 
Ook wordt het betreffende personeelslid ziek gemeld bij de ARBO-dienst. De personeelsfunctionaris 
en de zorgcoördinator ontvangen een exemplaar van het ziekmeldingsformulier en de uitdraai 
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geplande diensten. Het hele ziekmeldingstraject wordt bewaakt door de personeelsfunctionaris. Indien 
de werknemer weer beter is, neemt deze contact op met de Stichting (telefoniste/receptioniste) en 
wordt vervolgens doorverbonden met de zorgcoördinator, die verdere werkafspraken maakt met de 
werknemer. De telefoniste/receptioniste registreert de betermelding in Zorg2000. De 
personeelsfunctionaris controleert deze dagelijks. 
 
Per klant wordt een dossier bijgehouden. In dit dossier worden onder andere de volgende gegevens 
bewaard: 
 
• inhoud van de zorgverlening 
• klachten met betrekking tot de verrichte zorg of de werknemer 
• eventuele opmerkingen met betrekking tot wijzigingen van de planning 
 
Zowel de klant als het betreffende personeelslid krijgt de klantplanning per week opgestuurd. De 
hulpverleners sturen na ondertekening, de inzetlijsten wekelijks op naar kantoor. Hier vindt een eerste 
controle plaats door de receptioniste die de inzetlijsten dateert en invoert in de computer. De 
volledigheid van de terugontvangen inzetlijsten wordt met behulp van de verzendlijst gecontroleerd 
door de receptioniste. De verzendlijst is een overzicht van alle verzonden inzetlijsten over een periode. 
Zodra een lijst wordt terugontvangen parafeert de receptioniste deze af op de verzendlijst. Indien een 
inzetlijst niet tijdig wordt geretourneerd, wordt de werknemer gebeld. Als vervolgens nog steeds geen 
inzetlijst wordt ontvangen wordt de werknemer schriftelijk gemaand en op de hoogte gebracht van de 
consequenties. Een kopie van deze brief wordt opgeborgen in het personeelsdossier. 
 
Bij de eerste controle beoordeelt de receptioniste of de inzetlijst door de werknemer is ondertekend en 
of er sprake is van afwijkingen ten opzichte van de planning. Indien zij afwijkingen constateert tussen 
de lijst en de planning volgens de computer, legt zij deze vast en geeft dit door aan degene die de 
eindverantwoordelijkheid heeft voor de continuïteit van de zorg. Deze gaat na hoe deze afwijkingen 
zijn ontstaan en stemt dit eventueel af met de verzorgende. Na accorderen (niet schriftelijk) door 
degene die de eindverantwoordelijkheid heeft voor de continuïteit van de zorg, voert de receptioniste 
de gegevens van de inzetlijst in het programma Zorg2000 in. Vervolgens worden de inzetlijsten 
opgeborgen in ordners. 
 
Vervolgens vindt een tweede controle plaats door de personeelsfunctionaris. De computer signaleert 
door middel van een (*) eventuele afwijkingen. Indien er meer of minder uren besteed zijn dan 
gepland wordt dit door de computer gesignaleerd door middel van een > of < teken. De receptioniste 
gaat na wat de reden van de afwijking is. Indien de invoer van de inzetlijsten definitief juist is wordt 
deze geblokkeerd. Dit kan alleen gebeuren door de receptioniste of één van de medewerkers van de  
administratie. Indien noodzakelijk kan de invoer ook door deze personen worden gedeblokkeerd. 
 
Ten slotte worden deze gegevens automatisch doorgeboekt naar de financiële administratie. Deze 
gegevens zijn tevens de basis voor de loonadministratie. Ook leidt de registratie in Zorg2000 tot de 
declaratie ten behoeve van klanten (particulieren, zorgverzekeraars en CAK/CTG). 
 
De belangrijkste processen die bij het plannen horen, staan hieronder grafisch weergegeven om een 
idee te geven van de complexiteit van het geheel. Hierbij wordt ook duidelijk waar bepaalde 
problemen ontstaan. Hieronder staat alleen een gedeelte van de planning voor de gezinszorg. De 
wijkzorg is in grote lijnen hetzelfde en staat daarom alleen in de bijlage. De workflows zijn gemaakt in 
het programma Protos [2]. 
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3.3 Workflow Planning VDA 
 
Onderstaande Workflow schema’s geven aan hoe de verschillende stappen binnen het planningsproces 
met elkaar in relatie staan. De schema’s zijn gemaakt in Protos 5.0.6 copyright© Pallas Athena BV. 
De gebruikte symbolen betekenen het volgende: 
 

  
activiteit, een bepaalde actie of serie van acties die worden uitgevoerd 
 
 

 
subproces, een gedeelte van het proces dat een logische groep van activiteiten, triggers, statussen en 
andere subprocessen bevat 
 
 

 
trigger, een trigger is een gebeurtenis die er toe leidt dat een bepaalde activiteit, proces of subproces 
wordt geactiveerd 
 

 
connectie, een connectie laat een relatie zien tussen 2 objecten en kan een hiërarchie of volgorde 
aangeven  
 
 

 
status, een status is een bepaalde toestand die in het proces is bereikt 
 

 

3.3.1 Planning Algemeen 
 
Tijdens het maken van de wekelijkse planning, houdt de afdeling planning rekening met verschillende 
factoren. Wanneer de planning voor de werknemers van de gezins- en wijkzorg wordt gemaakt, is er 
nog dagelijks sprake van kleine veranderingen. Deze “mutaties” worden direct verwerkt in de 
technische planning, totdat er wekelijks een inzetlijst (zie volgend hoofdstuk voor een voorbeeld) naar 
iedere werknemer de deur uitgaat. Als de lijsten zijn verstuurd kunnen mutaties nog worden 
doorgegeven met behulp van de telefoon of fax. Verder moet er rekening worden gehouden met de 
peildata. Deze data geven aan wanneer de zorg voor een bepaalde patiënt begint en wanneer deze weer 
eindigt. De planning moet hier iedere week aan worden aangepast. 
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figuur 3: algemene planning 
 
Vooral op het punt waar alle informatie bij elkaar komt om de definitieve roosters samen te stellen 
loopt het wel eens verkeerd. Niet alle gegevens worden op tijd doorgegeven en verwerkt.  Dit heeft 
vaak verschillende redenen. De informatie kan nog ergens op een stapel papieren ligt of er wordt 
ergens een plakplaatje over het hoofd gezien. Doordat de informatie vaak op papier wordt 
doorgegeven en niet digitaal, ontstaan fouten in de uiteindelijke planning zoals dubbele planning en 
“lege” planning.  
 

3.3.2 Muteren 
 
Het “muteren” van de planning kan op ieder moment van de dag gebeuren. Werknemers en patiënten 
kunnen zich ziek en beter melden. Er kunnen nieuwe werknemers en patiënten zijn aangenomen of 
juist zijn weggegaan. Er kunnen veranderingen komen doordat er een vergadering is geweest voor het 
planningspersoneel (TP overleg) of doordat er nieuwe informatie is binnengekomen tijdens de 
overdracht van patiëntgegevens en eisen (BBD overdracht).  
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figuur 4: muterende planning
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Tijdens dit muterende proces gebeurt vrijwel alles handmatig en is het geheel vaak onoverzichtelijk. 
Er vallen gaten in het rooster door ziekmeldingen en die moeten zo snel mogelijk worden gevuld. Het 
invullen van deze gaten gebeurt op dit moment nog met behulp van een “white board”, waarop de 
beschikbare werknemers per regio staan aangegeven. Wanneer een werknemer aan een bepaalde 
patiënt wordt gekoppeld wordt de naam van de desbetreffende werknemer weer van het white board 
verwijderd. Bij het kiezen van een bepaalde werknemer ontbreekt vaak de onderbouwing en structuur. 
Meestal is het planningspersoneel allang blij dat ze snel iemand hebben kunnen vinden, zodat ze door 
kunnen gaan met het beantwoorden van telefoontjes. Deze beslissingen worden dus soms overhaast, 
zonder logica en vaak onder grote tijdsdruk, gemaakt. Hierdoor ontstaan er diverse kleine en grote 
fouten in de planning die vaak niet opvallen omdat men geen tijd heeft om alles te controleren en  men 
ervan uitgaat dat alles correct uit de computer komt rollen. Voorbeelden van veelgemaakte fouten 
staan in paragraaf 3.4.  

3.3.3 Peildatum 
 
De peildata worden regelmatig gecontroleerd om het systeem up-to-date te houden. Hierdoor bevat  
het systeem géén patiënten waarvan de ingangsdatum van de geplande zorg nog moet komen of 
waarvan de einddatum al is gepasseerd. 

 
figuur 5: peildata 
 
Ook bij het up-to-date houden van deze peildata worden fouten gemaakt. De zorgcoördinator geeft 
veranderingen in de peildata vaak per e-mail door aan de planning. Deze mail wordt vaak niet direct 
verwerkt omdat het op sommige delen van de dag drukker is dan op andere. Alle mail wordt 
uitgedraaid en belandt op een grote stapel met kleine aanpassingen voor de planning. Doordat deze 
informatie vaak pas uren later wordt verwerkt in het systeem, kunnen in de tussentijd al een aantal 
fouten zijn gemaakt. 

3.3.4 Gezinszorg 
 
Bij het maken van de planning voor de gezinszorg moet er rekening worden gehouden met diverse 
aspecten. De informatie moet uit een aantal bronnen/databases worden gehaald en deze zijn niet altijd 
compleet en up-to-date. Zoals in figuur 6 is te zien moet er bijvoorbeeld rekening worden gehouden 
met de vakanties van de werknemers en de patiënten. Deze bronnen van informatie om de planning te 
kunnen maken zijn eigenlijk nooit helemaal compleet. Er komen altijd nog veranderingen voor de 
roosters. Dit is handmatig bijna niet bij te houden. Dit probleem zal altijd wel blijven bestaan, alleen 
door het automatiseren en digitaliseren van dit proces zal de informatie in deze bronnen sneller 
worden aangepast en daardoor actueler worden. De fouten die hieruit voortvloeien zijn bepaalde 
gemaakte koppelingen tussen werknemer en patiënt die op die bepaalde datum of dat bepaalde tijdstip 
onmogelijk zijn vanwege afwezigheid van een van beiden. 
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figuur 6: gezinszorg invoeren 



   

 -  - 25

Nadat de vakantieroosters in de planning zijn verwerkt, moeten de overschotten worden verwerkt en 
moeten alle patiënten van eventuele veranderingen op de hoogte worden gebracht. Daarnaast komen er 
continu mutaties binnen via verschillende bronnen.  Zoals al eerder vermeld, worden in dit proces veel 
fouten gemaakt. Er is weinig geautomatiseerd en er komt bijna niets digitaal binnen (alleen e-mail, 
maar die wordt meteen uitgeprint). Door de tijdsdruk en het vele handmatig invoeren worden er veel 
slordige fouten gemaakt. In paragraaf 3.4 staan een aantal categorieën van deze fouten. 
 

 
figuur 7: definitieve planning 
 
 
 
In de volgende paragraaf staan categorieën van fouten die veroorzaakt zijn door slordigheden ontstaan 
door tijdsdruk en achterhaalde informatie.
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3.4 Planningslijsten 
 
Tijdens het analyseren van de wekelijkse planningslijsten (zie workflow hierboven) en uit gesprekken 
met betrokkenen vielen een aantal dingen op. De lijsten zijn een uitdraai van hetgeen dat in het 
planningssysteem staat opgeslagen. Alles wat op deze lijsten fout is, staat dus ook fout in het systeem. 
Op veel van deze lijsten staan fouten. Er zitten bepaalde fouten tussen die eenmalig zijn, bijvoorbeeld 
vanwege een typefout. Er zijn echter ook een aantal fouten die telkens weer terugkomen. Deze zorgen 
er uiteindelijk voor dat de gegevens die uit het systeem rollen (in de vorm van gemiddeld aantal 
kilometer, gemiddeld aantal gewerkte uren, etc) niet meer betrouwbaar zijn.  
 
Deze analyse heeft steekproefsgewijs plaatsgevonden in een willekeurige week. De planningslijsten 
van die week zijn verzameld (ongeveer honderd A4 vellen) en deze lijsten zijn vervolgens grondig 
geanalyseerd op eventuele fouten. De fouten zijn geclassificeerd in zes categorieën, welke in de 
volgende paragraaf uitgebreid aan bod komen. Hieronder staan de verschillende categorieën en het 
aantal keer dat de desbetreffende fout voorkwam. De categorieën zijn: 
 
1. geen uren registratie (12) 
2. verschil begin en eindtijd klopt niet (5) 
3. verkeerde manier van tijdsregistratie (2) 
4. cumulatieve aantal kilometers en uren kloppen niet (8) 
5. dubbele planning (7) 
6. verkeerd gebruik van postcodes (4) 
 
Een aantal van deze fouten zijn puur slordigheden (1,3). Dit komt vooral doordat veel handmatig moet 
worden ingevoerd en er totaal geen controle is op semantiek of data die wordt ingevoerd. Andere 
categorieën van fouten zijn het gevolg van een systeem dat niet up-to-date is (4,5) en de resterende 
zijn het gevolg van fouten in het systeem (2,6). 
 
Hieronder staat een standaard planningslijst, in dit geval voor de wijkverplegers in regio Noord Oost. 
Deze lijsten worden wekelijks gemaakt en bestaan uit de volgende onderdelen: 
 
• in de eerste kolom staan de data 
• in de tweede kolom staan de patiëntcodes 
• in de derde kolom staan de patiëntnamen 
• in de vierde kolom staan de werknemercodes 
• in de vijfde kolom staan de begin- en eindpostcodes en de afstand daartussen 
• in de zesde en laatste kolom staan de start- en eindtijden en hoelang de afspraak daadwerkelijk 

heeft geduurd 
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Hieronder staan een aantal voorbeelden van veelvoorkomende fouten in deze lijsten, die dus ook 
worden meegenomen in de analyse ervan. 
 
Voorbeeld 1: 
 
In deze lijst worden bij één patiënt geen uren ingevuld. Deze worden dan ook niet meegerekend in de 
gegevensanalyse. Dit kan een vertekend beeld geven van bepaalde gemiddelden en van het totaal 
aantal gewerkte uren van werknemers. 
 

 
 
 
Voorbeeld 2: 
 
In deze lijst klopt bij één patiënt het verschil tussen de begin- en eindtijd niet. In dit voorbeeld is de 
begintijd 8.00 uur en de eindtijd 10.00 uur. Bij het aantal gemaakte uren is hier slechts 15 minuten in 
plaats van 2 uur ingevuld. Ook dit kan weer de gemiddelden beïnvloeden 
.  

 
 
 
 
Voorbeeld 3: 
 
Hier klopt de telling van uren en minuten niet. Er staat in de laatste regel aangegeven dat de eindtijd 
13.60 uur is. In principe maakt dit voor de analyse geen verschil, maar het is wel slordig en kan 
verwarring veroorzaken. 
 
 

 
 
 
Voorbeeld 4: 
 
Dit is een vervolgblad van een bepaalde planning. De tijden en het aantal kilometers van het vorige 
blad worden echter niet meegenomen bij de optelling. Het lijkt hier dus dat er maar 8 uur is gewerkt 
op woensdag en dat er maar 14,9 km is afgelegd. Deze fout komt vaak voor en wordt ook niet hersteld 
bij de optelling van het totaal aantal kilometers en totaal aantal uren per week. 
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Voorbeeld 5: 
 
In deze fragmenten van de planlijsten is te zien dat er vaak sprake is van een onmogelijke planning. 
De werknemer is nog niet klaar bij zijn huidige patiënt en had eigenlijk al weer bij de volgende patiënt 
moeten zijn. 
 

 
 
idem: 
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Voorbeeld 6: 
 
Op deze lijst staat de planning weergegeven voor meerdere werknemers (zie werknemercodes). De 
tijden horen dus ook bij deze werknemers, maar er wordt gerekend met de postcodes van andere 
werknemers. De afstanden die hier staan kunnen dus nooit kloppen. 
 

 
 
 
 

3.5 Functie indeling 
 
In deze paragraaf staat beschreven hoe de functie-indeling verloopt en welke eigenschappen bij welke 
soort zorg horen. 
 
Hoe moeten de patiënten worden ingedeeld in de zeven functiecategorieën? 
 
Het indelen in één van de zeven functiecategorieën begint bij het CIZ [11]. Het CIZ is een 
onafhankelijke instantie die de zorgbehoefte objectief vaststelt en tot een indicatiebesluit komt. Het 
CIZ stelt vast: 
 
• of het om AWBZ-zorg gaat 
• hoeveel zorg er nodig is (welke functies en hoeveel uur/klassen) 
• hoe lang de indicatie geldig is 
 
Het CIZ bepaalt samen met de verzekerde met welk doel de zorg wordt ingezet. Vanuit dat doel kiest 
het CIZ de functies die het beste aansluiten bij de zorgbehoefte van de verzekerde. De aanvraag van 
een indicatie bij het CIZ verloopt in drie stappen: 
 
Stap 1: De verzekerde vraagt een indicatie aan bij het CIZ 
Het CIZ indiceert vrijwel alle AWBZ-zorg, met uitzondering van psychiatrische behandeling en 
opname met behandeling in een psychiatrische inrichting gedurende het eerste jaar. Deze laatste twee 
worden door de huisarts geïndiceerd. 
 
Stap 2: De verzekerde geeft de gevraagde informatie 
Het CIZ vraagt de verzekerde om informatie over zijn gezondheidssituatie om de juiste indicatie te 
kunnen stellen. Daarnaast kan het CIZ advies inwinnen bij andere instanties of bij een behandelend 
arts. 
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Stap 3: De verzekerde ontvangt het indicatiebesluit 
Binnen zes weken nadat de verzekerde de aanvraag heeft ingediend, moet deze schriftelijk een 
beslissing (het indicatiebesluit) ontvangen. Daarin staan: 
 
• de functies (bijvoorbeeld Verpleging) 
• de hoeveelheid/klasse (bijvoorbeeld 1 tot 2 uur per week) 
• de duur van het recht op de zorg (bijvoorbeeld 1 jaar) 
 
De zeven functies zijn: 
 
• huishoudelijke verzorging 
• persoonlijke verzorging 
• verpleging 
• ondersteunende begeleiding 
• activerende begeleiding 
• behandeling 
• verblijf 
 
 
tabel 2: Patiënt indeling 

Behoefte 
patiënt 

Voor wie? Wat voor activiteiten? 

Huishoudelijke 
verzorging 

Mensen met een lichamelijke 
en/of verstandelijke 
handicap/aandoening, waardoor 
ze zelf niet meer voor het 
huishouden kunnen zorgen. 

• Huishoudelijke werkzaamheden: opruimen, afwassen, 
bed opmaken, huisdieren verzorgen, maaltijd 
voorbereiden, etc... 

• Organisatie van de huishouding in verband met 
chronische ziekte of beperkingen 

• Voor beperkte tijd jonge kinderen verzorgen en 
opvangen 

Persoonlijke 
verzorging 

Mensen met een lichamelijke 
en/of verstandelijke 
handicap/aandoening, waardoor 
ze niet meer voor zichzelf kunnen 
zorgen. 

• Persoonlijke verzorging, begeleiding en hygiëne van de 
cliënt: hulp bij het wassen; bed opmaken; hulp bij 
aan/uit kleden; assistentie bij aanbrengen of aantrekken 
van hulpmiddelen (steunkousen); hulp bij in/uit bed 
gaan; hulp bij toiletgang (urinaal aanleggen, 
incontinentiemateriaal verwisselen); hulp bij 
eten/drinken 

• Hulp bij beweging en/of houding 
• Algemene persoonlijke zorg: verzorging haren; 

sieraden omdoen; opmaken; scheren; gebitsverzorging; 
aan/uitdoen van prothesen 

• Hulp bij niet-complex medicijngebruik. 
Verpleging Mensen met een dusdanige 

handicap dat verpleging 
noodzakelijk is. 

A 
Algemene verpleegkundige handelingen: 
 
• Controle van lichaamsfuncties 
• Wond- en/of stomaverzorging 
• Ondersteuning bij uitscheiding (katheter etc.) 
• Medicijnen klaarzetten en toedienen 
• Oefenen met persoon om zichzelf injecties te geven 
• Verpleegkundige begeleiding bij het omgaan met 

ziekte. 
 

B 
Gespecialiseerde verpleegkundige handelingen 
 
• Epidurale/spinale pijnbestrijding 
• Intraveneuze medicatietoediening 
• Intraveneuze vocht -en voedingtoediening 
• Bloedtransfusie 
• Vernevelen 
• CAPD/CCPD (CAPD-spoelingen uitvoeren en 

patiënten aan- en afkoppelen bij CCPD) 
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• Drainage maag/thorax 
• Fototherapie 
• Sondevoeding bij kinderen en Percutane 

Endoscopische Gastrostomie (PEG) 
• Uitzuigen trachea 
• Beademing 
• Specifieke voorlichting en instructie. 
 
C 
Palliatieve zorg 
 
Palliatieve zorg is de actieve, totale zorg om de klachten te 
verlichten van cliënten die niet meer te genezen zijn. Het 
gaat om pijnbeheersing en bestrijding van lichamelijke 
klachten, maar ook om ondersteuning bij psychologische en 
sociale problemen. 
 
D 
Advies, instructie en voorlichting 
 
Onder de functie verpleging vallen ook de zorgvormen 
advies, instructie en voorlichting. Bij cliënten met een 
chronische aandoening betekent dit bijvoorbeeld dat zij 
uitleg en adviezen krijgen hoe ze de gezondheidsproblemen 
in de thuissituatie in praktische zin kunnen aanpakken. 

Ondersteunende 
begeleiding 

Mensen die te kampen hebben 
met verlies van zelfredzaamheid, 
regieverlies en ernstig sociaal 
isolement. Maar ook voor 
degenen die langdurig en 
intensief zorgen voor een ander 
met een beperkte 
zelfredzaamheid, de zogenoemde 
mantelzorgers. 

Directe ondersteuning van de verzorger(s) of het aanbieden 
van respijtzorg (de totale zorg voor de cliënt overnemen om 
de verzorger te ontlasten). 

Activerende 
begeleiding 

Mensen met gedrags- of 
psychische problematiek, maar 
ook mensen met een lichamelijke 
of psychogeriatrische aandoening 
of een verstandelijke, 
lichamelijke of zintuiglijke 
handicap. 

Gesprekken, oefeningen en trainingen om gedrag te  
veranderen; de cliënt leren omgaan met zijn ziekte, 
aandoening of stoornis. 

Behandeling Mensen wiens zorg een meer 
specifiek, systematisch, 
multidisciplinair of continu 
karakter moet hebben omdat er 
sprake is van complexe of 
chronische problemen. 

Inschakelen van de deskundigheid van een verpleeghuisarts, 
een arts voor verstandelijk gehandicapten, een psychiater, 
een zenuwarts, een paramedicus of een 
gedragswetenschapper. 

Verblijf Mensen die niet (meer) 
zelfstandig kunnen wonen en die 
bovendien geïndiceerd zijn voor 
een of meer van de andere 
AWBZ-functies, zoals 
behandeling of ondersteunende 
begeleiding. 

Observatie om zo de oorzaak van een stoornis te achterhalen; 
de mantelzorg ontlasten (respijtzorg). 

 
 
Deze functies overlappen elkaar natuurlijk vaak en het is soms moeilijk om één functie toe te wijzen. 
De derde functie (verpleging) is weer onder te verdelen in 4 categorieën (ABCD). Bij VDA hoort ook 
nog de kraamhulp, die niet in deze categorieën past.  
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Hoe zijn de verzorgers ingedeeld in de zeven functie categorieën? 
 
De zeven behoefteniveaus van de patiënt zijn idem aan de zeven functie niveaus van de verzorgers. 
Dus de capaciteiten van de verzorgers vallen samen met de patiënt behoefte aan activiteiten die 
hierboven staan beschreven. Het functieniveau “verblijf” is niet van toepassing binnen VDA. 
 
tabel 3: Verzorger indeling 
functie Behoefte patiënt uur tarief* 
Huishoudelijke verzorging 
(HV-2) 

Huishoudelijke verzorging 26,30 

Persoonlijke verzorging (PV-1) 
 
 
Persoonlijke verzorging extra 
(PV-1 extra) 

Persoonlijke verzorging 
 
 
Idem, alleen geldt hier een garantie van VDA dat naast de planbare zorg ook 
oproepbare zorg wordt geleverd. 

39,10 
 
 
41,90 

Verpleging (VP-1) 
 
 
 
Verpleging extra (VP-1 extra) 
 
 
 
Gespecialiseerde verpleging 
(VP-2) 

Algemene verpleegkundige handelingen/ Advies, instructie en voorlichting (zie 
hierboven A en D) 
 
 
Idem, alleen geldt hier een garantie van VDA dat naast de planbare zorg ook 
oproepbare zorg wordt geleverd. 
 
 
Gespecialiseerde verpleegkundige handelingen/ Advies, instructie en voorlichting 
(zie hierboven B en D) 

59,40 
 
 
 
63,60 
 
 
 
64,30 

Begeleiding (OB-1) 
 
 
Begeleiding extra (OB-1 extra) 
 
 
 
Gespecialiseerde begeleiding 
(OB-2) 

Ondersteunende begeleiding 
 
 
Idem, alleen geldt hier een garantie van VDA dat naast de planbare zorg ook 
oproepbare zorg wordt geleverd. 
 
 
Begeleiden bij beperkte vaardigheden die een persoon heeft/begeleiden bij de 
mogelijke integratie in de samenleving, met extra aandacht voor ontwikkeltrajecten 
op het vlak van wonen, werken en sociaal netwerk. 

44,20 
 
 
47,40 
 
 
 
71,90 

Activerende thuiszorg (AB-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activerende psychologische 
thuiszorg (AB-2) 
/activerende thuiszorg speciaal 
 
 
 
 
 
 
 
Activerende zg-zorg (AB-3) 

Methodische gedragsbeïnvloeding en oefenen van vaardigheden ter versterking van 
zelfredzaamheid v/d patiënt op huishoudelijk, psychosociaal en lichamelijk vlak. 
  
Helpen bij structureren en organiseren v/e ontregelde huishouding 
 
Psychosociale begeleiding v/d patiënt met aandacht voor praktische training in 
vaardigheden en leren omgaan met psychische en psychosociale beperkingen.  
 
Begeleiding gericht op methodische gedragsbeïnvloeding en gedragsregulering, ter 
beheersing van ernstige gedragsproblematiek of psychische problematiek 
 
Oefenen van vaardigheden op psychisch, sociaal en eventueel lichamelijk vlak, 
waaronder  het versterken van het sociaal en maatschappelijk netwerk van de 
patiënt. 
 
Leren omgaan met psychische en psychosociale beperkingen (advies en instructie) 
en versterking van redzaamheid  
 
Ontwikkeling en instandhouding van cognitieve, fysieke, sociaal-emotionele 
mogelijkheden van de patiënt 
 
Oefenen van vaardigheden op het vlak van huishoudelijke zorg, persoonlijke zorg, 
sociaal en psychisch functioneren 
 
Begeleiding bij opvoeding in gezin (thuiswonende kinderen) 
 
Begeleiding bij trajecten naar school of werk 
 
Communicatietraining gericht op de patiënt en/of patiëntsysteem 

45,40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84,40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie behandeling 

Behandelingscontact semi-
intern (AB-3.1a) 
 
 
Behandelingscontact aan huis 

Behandeling 164,10 (per 
contact 
 
 
164,10 (per 
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(AB-3.1b) 
 
 
Behandelingscontact 
paramedisch semi-intern (AB-
3.2) 
 
 
Groepsbehandeling semi-intern 
licht (AB-3.3) 
 
 
 
Groepsbehandeling semi-intern 
zwaar 
 

contact) 
 
 
61,40 (per 
contact) 
 
 
 
61,40 (per 
dagdeel per 
patiënt) 
 
 
164,10 (per 
dagdeel per 
patiënt) 
 

(Verblijf n.v.t.) Verblijf - 
 
* tarieven 01/01/2005, in euro (bron: college tarieven gezondheidszorg), behalve de behandelingskosten, die 
komen uit 2004 [11] 
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4. Probleemformulering 
 
Het probleem bij VDA is, kort geformuleerd: 
 
“VDA heeft onvoldoende middelen om het planningspersoneel te helpen bij het nemen van 
beslissingen bij het plannen, wat vermijdbare kosten tot gevolg heeft” 
 
Met middelen wordt een overzichtelijk model bedoeld, waarmee de planningsmedewerker gewogen 
beslissingen kan maken. Deze beslissingen bestaan meestal uit het koppelen van werknemers aan 
patiënten. Doordat er een model aanwezig is zal er in diverse stappen duidelijkheid komen in waarom 
en hoe de koppeling plaatsvindt.  

4.1 Afdeling Planning 
 
Na de analyse door middel van Software Proces Verbetering wordt duidelijk dat de planningsafdeling 
onder de loep genomen zal moeten worden. Zoals al gezegd is in de introductie wordt op deze afdeling 
het proces van plannen steeds complexer. Het aantal patiënten neemt toe. Bovendien kunnen patiënten 
door het aanbod van de concurrenten steeds hogere eisen stellen. De software waarmee gewerkt wordt 
is aan het verouderen en er zijn niet genoeg groeimogelijkheden als men het huidige systeem blijft 
gebruiken. Uit de analyse blijkt dat er dagelijks veel onnodige fouten worden gemaakt doordat het 
proces onvoldoende structuur bevat. Er is te weinig geautomatiseerd en daardoor ontstaat er al snel 
veel papierwerk. Doordat er veel papierwerk in omloop is binnen de afdeling Planning ontstaan er 
vaak problemen. Wijzigingen worden niet op tijd doorgevoerd in het systeem, waardoor de 
informatievoorziening niet up-to-date is. Dit kan weer dubbele planningen en dergelijke fouten tot 
gevolg hebben (zie paragraaf 3.4). Het grootste probleem is echter dat er geen logica zit achter de 
planning. De werknemers worden met name aan de patiënten gekoppeld op basis van historische 
gegevens en door het gebruik van gezond verstand. Niet alleen de gebruikers ondervinden hier last van, 
ook de patiënten worden op deze manier benadeeld. 
 

4.2 Afbakening 
 
Nu voor de afdeling planning het oude systeem grondig is geanalyseerd en alle processen door middel 
van workflows duidelijk in kaart zijn gebracht, kan er worden gezocht naar de probleem- en 
verbetergebieden. Door het maken van deze workflows is het planningsproces wat overzichtelijker 
geworden en kan er gerichter gezocht worden naar de bottlenecks. Deze bottlenecks zijn vrij duidelijk 
aanwezig bij het koppelingsproces van de werknemers aan de patiënten. Zoals in de analysefase al 
duidelijk blijkt, ontstaan op dit gebied veel fouten. Door het invoeren van een meer gestructureerde 
planningsmethode en het daarbij volgen van een bepaald protocol zouden er wellicht veel kosten 
kunnen worden bespaard en zou het kwaliteitsniveau kunnen stijgen. 
 
Op dit moment is er dus gebrek aan structuur, logica, een registratiesysteem, maar ook aan een 
indicatiesysteem waarbij bepaalde ontwikkelingen in de planning kunnen worden waargenomen. Het 
ontbreekt dus aan een planningssysteem die zorgt voor een logische en optimale koppeling qua 
efficiëntie, effectiviteit en functie, tussen werknemer en patiënt. 
 

Analyse Probleem 
formulering 

Oplossing 
(model) 
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5. Oplossing (model) 

5.1 Toekomstige planning 
 
Het is duidelijk dat het planningsproces bij VDA qua kosten en kwaliteit niet optimaal verloopt. De 
toekomstige planning bij VDA zal gebruik moeten gaan maken van digitale invoer van gegevens. Er 
moet structuur komen in de manier waarop de koppeling tussen werknemer en patiënt plaatsvindt. Er 
moeten protocollen komen waarin is vastgelegd waarom een bepaalde koppeling is gelegd en op basis 
van welke factoren. Om dit te realiseren zal een techniek moeten worden gebruikt die het geheel van 
plannen qua kosten en kwaliteit optimaliseert. 

5.2 Optimalisering technieken 
Voor het oplossen van toewijzing problemen zijn meerdere technieken beschikbaar [12,13].  Vaak 
wordt een keuze gemaakt uit één van de onderstaande vier methoden. Door de komst van 
spreadsheetprogramma’s zijn veel van bovenstaande problemen minder geworden. Bij alle vier de 
modellen moeten de variabelen worden gekozen evenals de doelfunctie en de restricties. De 
mogelijkheden zijn: 

 
1. “what if” modellen 
2. grafische LP (Lineaire Programmering) methoden 
3. handmatige Simplex methode 
4. software pakketten 
 
Naast deze vier methoden die hierna worden behandeld, bestaat ook nog het begrip simulatie. Omdat 
bij het oplossen van toewijzingsproblemen het gebruik van het gezonde verstand niet afdoende is, 
wordt vaak gebruik gemaakt van simulaties. Het heeft iets weg van de “what if”-methode. Een 
simulatie is een manier om problemen en empirische gegevens uit een model te halen. Het is ideaal om 
bijvoorbeeld bottlenecks op te sporen. Het uitvoeren van een simulatie kan niet in één keer worden 
gedaan, maar bestaat uit een aantal stappen [14]: 

 
1. probleemformulering 
2. datacollectie- en analyse 
3. modelontwikkeling 
4. modelverificatie / validatie 
5. experimenteren / simuleren 
6. validatie / implementatie resultaten  

 
Simulatie heeft vele voordelen, maar er kleven ook nadelen aan: 

 
Voordelen van simulatie (algemeen) 
• simulatie wordt soms geïntegreerd met het productieproces  
• simulatie kan een superieur trainingsalternatief zijn; de experimentele omstandigheden zijn precies 

te kiezen 
• simulatie kan de enige mogelijkheid zijn om te experimenteren vanwege de veiligheid  
• simulatie kan vrij kostbaar zijn, maar is véél goedkoper dan het uitvoeren van het echte proces 

Analyse Probleem 
formulering 

Oplossing 
(model) 
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• bij simulatie kan men onzekerheden in het model meenemen 
• het uitvoeren van simulaties verhoogt het begrip van het model 
• simulatie geeft snel resultaten 
 
 
 
Nadelen van simulatie 
• de correctheid van het model is nooit volledig zeker 
• de resultaten zijn niet altijd nauwkeurig 
• vaak levert een simulatie heel veel resultaten, men kan verdrinken in details 
• de correctheid van de resultaten is moeilijk / niet te bewijzen. 
 
Toch wordt deze tool bij het oplossen van toewijzingsproblemen weinig gebruikt. De onderstaande 
vier methoden worden wel vaak gebruikt: 

5.2.1 “What if” modellen 

Ze zijn makkelijk op te bouwen met een spreadsheetprogramma, maar hebben vaak vele pogingen 
nodig om tot een goed, maar niet perse het beste antwoord te komen. Bij de “what if” modellen 
worden steeds andere reeksen van getallen ingevuld in de formules, daarbij telkens binnen de 
restricties blijvend. De gebruiker vraagt zich dan steeds af: “als ik dit doe, wat komt er dan uit?”.  

5.2.2 Een grafische LP 

Grafische LP’s zijn oorspronkelijk tot twee variabelen gelimiteerd. Bij de moderne spreadsheets 
kunnen inmiddels drie variabelen worden genomen, de x-, de y- én de z-as. Bij een grafische LP wordt 
een visuele representatie gegeven van het probleem. Hierbij wordt een grafiek gebruikt waarbij elk 
van de twee assen een output van één variabele representeert. Alle restricties worden in de vorm van 
rechte lijnen in de grafiek geplaatst. Deze lijnen stellen dus vaak de maximale koppelingen tussen de 
twee variabelen voor. Uiteindelijk onstaat je een gebied binnen de grafiek waarin alle oplossingen 
toelaatbaar zijn. Als men een set van oplossingen buiten dit gebied pakt, betekent dit dat men één of 
meer restricties overtreedt. 

5.2.3 Handmatige Simplex methode 

Handmatig gebruik maken van het Simplex algoritme (of een van de varianten) is een krachtige tool, 
maar heeft vaak een heleboel berekeningen nodig. Er zit geen limiet aan het aantal variabelen, maar 
hoe meer variabelen er meegenomen worden in de berekeningen hoe onpraktischer het wordt. Dit 
algoritme zoekt de oplossing stap-voor-stap. Er wordt een serie van “tableaus” ingevuld. Het initiële 
tableau is een representatie van de formulering. Alle daarop volgende tableaus proberen naar eventuele 
verbeteringen toe te gaan totdat uiteindelijk de optimale oplossing is gevonden. Doordat alles 
handmatig moet gebeuren en er veel complexe stappen zijn, worden er ook veel fouten gemaakt. 
Hierdoor wordt de eindoplossing minder betrouwbaar. 

5.2.4 Software pakketten 

In het verleden waren software pakketten vaak gebruikers onvriendelijk en was er speciaal op maat 
ontwikkelde, dure software nodig, die vaak erg gecompliceerd was. Hiermee kwam echter wel een 
einde aan het limiet van het aantal variabelen. De Simplex methode is redelijk gelimiteerd aan het 
aantal variabelen, omdat het al snel onoverzichtelijk wordt en er dus veel fouten gemaakt kunnen 
worden.  
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Er zijn op dit moment een heleboel software pakketen op de markt die zich concentreren op lineair 
programmeren, een aantal populaire pakketten zijn bijvoorbeeld LINDO [20], GAMS [21]en 
XPRESS-MP[22]. Al deze pakketen zijn voornamelijk op DOS gebaseerd en zijn eigenlijk bedoeld 
voor een gespecialiseerde markt, die tools voor het oplossen van LP problemen nodig heeft. 
 
De laatste jaren komen er steeds meer standaard zakelijke pakketten uit, waaronder spreadsheets, die 
ook een LP oplosser als functie hebben ingebouwd. Microsoft Excel is hierop geen uitzondering. Het 
toevoegen van de mogelijkheid om LP problemen op te lossen in een spreadsheet heeft tenminste twee 
voordelen. Op de eerste plaats is Excel een zeer populaire tool bij zowel bedrijven als universiteiten, 
waardoor het gemakkelijk toegankelijk is. Op de tweede plaats is een spreadsheet een makkelijke 
manier om data te importeren/exporteren; tevens kunnen de data gemakkelijk worden aangepast. 
Hierdoor is het een ideale tool om het lineair programmeren beter te begrijpen.   
 

5.3 Waarom Lineair Programmeren? 
 
Bij het maken van beslissingen komen vaak problemen naar boven die te maken hebben met het 
toewijzen van gelimiteerde bronnen aan de vraag. Hierdoor kan de output worden gemaximaliseerd, of 
de omzet, of het service niveau, of om de kosten te minimaliseren, enz.  
 
Dit soort problemen komen vaak kijken bij zaken als productieplanning en personeelsplanning. De 
huidige beslissingen worden vaak op een simpele manier gekozen omdat de vele complexiteiten 
eventuele analyse van het probleem bemoeilijken. Vaak wordt er gepland op inzicht en 
standaardregels. Lineair programmeren daarentegen biedt een ondersteunende tool om de beslissingen 
te maken, waarbij het rekening houdt met al deze complexiteiten. Hierbij berekent de tool zover als 
mogelijk is een optimale oplossing voor het probleem. 
 
Voor dit soort problemen is LP één van de meest bekende managementtechnieken. Het is een techniek 
die een optimale oplossing kan vinden voor een reeks van variabelen met een gegeven aantal 
beperkingen. Bovendien kan LP een uitgebreide “What if” analyse maken, wat het maken van 
beslissingen effectiever kan maken. Vooral bij het gebruiken van spreadsheets komen de voordelen 
naar boven. Deze zijn vaak gebruiksvriendelijk en bieden een overzichtelijke manier van problemen 
oplossen.  
 

5.4 Wat is Lineair Programmeren? 

5.4.1  De geschiedenis van lineair programmeren: 
 
Lineair programmeren (LP) is een van de meest toegepaste optimalisatie technieken. LP dankt zijn 
populariteit in principe aan de simplex methode [15] en aan de revolutie in de IT. Het is een 
waardevolle techniek bij het oplossen van allocatie problemen en is een standaard tool geworden bij 
veel bedrijven en organisaties. Met de simplex methode kunnen de oplossingen in principe met de 
hand worden gevonden, maar omdat het een nauwkeurig en intensief rekenwerk is zou het zonder de 
komst van de computer toch wel minder toegepast worden dan nu. Gelukkig zijn er wel computers en 
kan er met diverse programma’s gebruik worden gemaakt van het lineair programmeren. 
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5.4.2 Begrippen 
 
Bij lineair programmeren formuleer je een probleem zodanig dat het door een verzameling wiskundige 
(lineaire) vergelijkingen op te lossen is. Dit is typerend voor combinatorische problemen zoals 
scheduling, routing, etc... 
 
Het construeren van een LP-probleem [16] vanuit een probleemomschrijving begint met het maken 
van een keuze van de geschikte beslissingsvariabelen. Dit zijn variabelen waarvan de waarde 
vastgesteld moet worden. Voor beslissingsvariabelen worden in de wiskundige formulering meestal de 
letters x, y en z gereserveerd. Deze letters krijgen dan meestal een of meerdere subindices mee om 
differentiatie aan te geven. Voor de subindices worden vaak getallen gekozen, maar men kan ook 
indices kiezen die directer de betekenis van de beslissingsvariabelen weerspiegelen. 
 
Als de beslissingsvariabelen gekozen zijn worden daarna meestal eerst de restricties geconstrueerd. 
Restricties kunnen voorkomen in de vorm van gelijkheden en ongelijkheden. Elke restrictie wordt 
gekarakteriseerd door een linkerzijde en een rechterzijde. De linkerzijde bevat de som van termen 
waarvan elk een beslissingsvariabele bevat. De rechterzijde bevat een constante, de zogenaamde 
rechterzijdenconstante. In de som aan de linkerzijde komt dus geen term voor die alleen uit een 
constante bestaat. Voor de rechterzijdenconstanten wordt bijna altijd de letter b gereserveerd, 
eventueel met een index (bi) om de bijbehorende restrictie aan te geven.  
 
Elk van de termen in de linkerzijde bestaat uit het product van één beslissingsvariabele met een 
constante. De constante wordt altijd vóór de variabele geschreven. Deze constanten worden 
linkerzijdencoëfficiënten genoemd en moeten, evenals de rechterzijdenconstanten uit de verbale 
beschrijving van het te modelleren probleem afgelezen kunnen worden. Voor de 
linkerzijdenconstanten wordt gewoonlijk de letter a gereserveerd. Deze krijgt een subrindex (aij) om 
aan te geven dat de constante in restrictie i voorkomt en bij de beslissingsvariabel xj hoort. 
 
We onderscheiden twee soorten restricties. De niet-negativiteitsrestricties en de functionele restricties. 
De niet-negativiteitsrestricties zijn de restricties die zeggen dat een beslissingsvariabele uitsluitend 
niet-negatieve waarden aan mag nemen. Dit soort restricties komt veelvuldig voor bij het modelleren 
van een probleem. Dus de linkerzijdencoëfficiënten van deze restricties bestaan uit slechts een 1 en 
voor de rest allemaal 0-en. De rechterzijdenconstante is een 0, en het teken van de ongelijkheid is ≥. 
Niet-negativiteitsrestricties, indien aanwezig, moeten altijd uitgeschreven worden voor een complete 
probleemformulering. Zij worden altijd als laatste restricties onder aan het programma geschreven. 
 
Alle andere restricties heten functionele restricties. Indien er meer dan twee functionele restricties 
zijn worden ze in het programma onder elkaar geschreven en wel zodanig dat iedere 
beslissingsvariabele in zijn eigen verticale ”kolom” staat. De bijbehorende linkerzijdencoëfficiënten 
staan direct ervoor. Zo ook staan alle rechterzijdenconstanten onder elkaar en de tekens van de 
restricties er direct voor (ook onder elkaar).  
 
Een bepaalde waardetoekenning aan de beslissingvariabelen die zodanig is dat aan alle gespecificeerde 
restricties wordt voldaan heet een toegelaten oplossing. De verzameling van alle toegelaten 
oplossingen heet het toegelaten gebied. Als het probleem minstens een toegelaten oplossing heeft 
wordt het probleem toegelaten genoemd. In de andere gevallen wordt het niet-toegelaten genoemd. 
 
Vervolgens wordt de doelstellingsfunctie gespecificeerd. Dit moet ook een lineaire functie zijn, dat 
wil zeggen een som van termen waarbij in elk van de termen hooguit een beslissingsvariabele 
voorkomt met de daarbij behorende constante. De constanten worden de doelstellingscoëfficiënten 
genoemd. Vóór de doelstellingscoëfficiënten wordt gewoonlijk de letter c gereserveerd. Een subindex 
geeft aan bij welke beslissingsvariabele de coëfficiënt behoort. Dus cj hoort bij xj . Afhankelijk van het 
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probleem moet deze doelstellingsfunctie gemaximaliseerd of geminimaliseerd worden. Dit wordt 
aangegeven door voor de doelstellingsfunctie respectievelijk max of min te schrijven. Het is een goede 
gewoonte om de doelstellingsfunctie bovenaan het programma te schrijven en wel zodanig dat de 
beslissingsvariabelen in dezelfde ”kolom” geschreven worden als waarin deze voorkomen in de 
restricties.  
 
De standaard vorm van een Lineair Programmering probleem komt er dus zo uit te zien: 
 
Max Σn

j=1  cj xj 

 

St     Σn
j=1  aij xj ≤ bi   ∀ i=1,…,m 

           xj ≥ 0   ∀ j=1,…,n. 

 

5.4.3 Lineair Programmeren bij VDA 
 
Zoals gezegd verloopt het planningsproces bij VDA niet optimaal, qua kosten en kwaliteit. Er komen 
veel deelprocessen kijken bij het plannen. Op dit moment is het toewijzen van werknemers aan 
patiënten het grootste probleem. De manier waarop dit nu gebeurt is op basis van historische gegevens 
en het gezonde verstand. De werknemers worden aan de patiënten gekoppeld op basis van diverse 
aspecten, alleen bestaat er geen samenhang tussen deze aspecten. Er is geen structuur en er zijn geen 
duidelijke richtlijnen die de planners kunnen volgen.  
 
Omdat het een toewijzingsprobleem is en het ook redelijk complex is lijkt LP de ideale manier om dit 
probleem aan te pakken. Een eventueel simulatie is te tijdrovend en wellicht ook te duur. Het 
belangrijkste zal zijn om logische variabelen te zoeken die samen een doelfunctie kunnen vormen. 
Aangezien er veel data beschikbaar zijn over het planningsproces, zal het analyseren hiervan veel 
bruikbare aspecten opleveren. Ook kan veel informatie met betrekking tot belangrijke variabelen en 
restricties worden verkregen uit ervaringen van de huidige gebruikers van het (oude) systeem. 
 
Het is op de eerste plaats zaak om de juiste variabelen en daarbijpassende doelfunctie op te stellen. 
Hieraan zijn uiteraard weer restricties verbonden die aan het model moeten voldoen. Hieronder staan 
de variabelen die bij VDA naar voren zijn gekomen. In de volgende paragraaf zal hier verder op in 
worden gegaan. 
 
symbool wegingsfactor naam Omschrijving van KPI 
W 0,15 koppeling werknemer/ patiënt verhouding 
M 0,30 beschikbaarheid moet op een bepaalde tijd 
V 0,05 mogelijkheid voorkeur op een bepaalde tijd 
P 0,05 verhouding patiënt/ werknemer verhouding 
O 0,10 verschil opleiding/ toegekende functie 
A 0,35 afstand afstand van werknemer/ patiënt 
 
Deze variabelen moeten weer voldoen aan een aantal restricties en de doelfunctie moet uiteindelijk 
gemaximaliseerd worden. De doelfunctie is met behulp van de wegingsfactoren op te stellen: 
 

AOPVMW 35,010,005,005,030,015,0 +++++  
 
Uiteindelijk zal de meest optimale koppeling tussen werknemer en patiënt worden gezocht, rekening 
houdend met eventuele restricties (deze kunnen per koppeling verschillen, afhankelijk van de taken). 
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Aangezien het bedrijf de beschikking heeft over een spreadsheetprogramma, zullen de 
implementatiekosten qua aanschaffing van software minimaal zijn. Bovendien is zo’n 
spreadsheetprogramma overzichtelijk, wat de betrokkenheid van de gebruikers vergroot. In de bijlage 
staat een voorbeeld van een LP probleem. Dit wordt stap voor stap uitgelegd om het principe van LP 
duidelijk te maken. 
 
Een bijkomend voordeel van Lineair Programmeren is dat er op een gegeven moment bepaalde 
patronen duidelijk worden. Op basis van deze patronen kunnen vooraf al bepaalde beslissingen 
worden gemaakt en veranderingen worden aangebracht. Als bijvoorbeeld al snel blijkt dat er 
systematisch een tekort aan verpleegkundig personeel is of juist een tekort aan huishoudelijk personeel, 
kan daar ruim van tevoren op worden ingesprongen. Op dit moment is daar nauwelijks zicht op en 
komen dit soort problemen pas laat boven water. Dit heeft natuurlijk weer financiële gevolgen voor 
VDA. 
 

5.5 Basismodel 
Nu duidelijk is dat Lineair Programmeren een goede oplossing is voor de planning bij VDA, zal er een 
basismodel gebouwd moeten worden dat inzicht geeft in de werking en de principes van LP. 

5.5.1 Bouwen van het basismodel: 
 
Bij het bouwen van het basismodel wordt gebruik gemaakt van de digitale aanvoer van gegevens. Dit 
gebeurt aan de hand van codes. Deze gegevens staan in een formulier dat Bericht Zorgtoewijzing heet 
(code:AW33) [17]. Dit bericht wordt vanuit het zorgkantoor naar de zorgaanbieder (VDA) gestuurd. 
Hierin staat in elektronische vorm de te leveren AWBZ zorg bestaande uit twee gedeelten: 
 
• het indicatiebesluit: aanspraakgegevens, aanvullende gegevens 
• het zorgtoewijzingsgedeelte: geplande startdatum, zorgaanbieder 
 
Elk bericht kent een zogenaamde Externe Integratie (EI) standaard. Dit is een gedetailleerde 
beschrijving van: 
 
• inhoud bericht 
• gebruik bericht (hoe moet je het invullen) 
• technische werking van het digitale berichtenverkeer 
 
De gegevens komen binnen via een Definition Type Document (DTD), hiermee kan een XML-bericht 
worden gemaakt. De gegevens die VDA binnenkrijgt over de cliënten die afkomstig zijn uit het 
indicatiebesluit gaan over: cliënt, relatie, adres, omgeving, ziektebeeld en stoornis, beperking, 
indicatiebesluit, functie, activiteit, product. De zorgtoewijzinggegevens gaan over: functie, activiteit, 
product, commentaar. 
 

5.5.2 Digitale gegevens 
 
Als deze gegevens digitaal binnenkomen, zou er eigenlijk snel een passende werknemer(s) voor elke 
patiënt te vinden moeten zijn. De gegevens over de eisen die de patiënt stelt aan VDA, zouden zoveel 
mogelijk overeen moeten komen met de functie en capaciteiten van de werknemers. Het zou 
makkelijk zijn om de functie en capaciteiten van de werknemers in een soort model/matrix weer te 
geven. Bij het bekijken van iedere nieuwe patiënt, zal de matrix worden gehanteerd en zullen de 
functies/capaciteiten die de werknemers wel of juist niet moeten hebben worden afgevinkt. 
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Welke gegevens uit het AW33 formulier (opgenomen in de bijlage) zijn nu echt belangrijk bij het 
indelen van de patiënt bij een werknemer: 
 

• indicatie eerder opgenomen: indicatie of de cliënt eerder opgenomen is geweest in een AWBZ-

zorginstelling (belangrijk in verband met bepalen eigen bijdrage, ook bij eventuele partner kijken) 

• postcode 

• categorie beperking 

• sociale redzaamheid 

• mobiliteit 

• persoonlijke zorg 

• huishoudelijk leven 

• sociale relaties en maatschappelijk leven 

• deelname aan leren/werken 

• verwachte duur categorie beperking 

• eerste/tweede grondslag indicatiebesluit: 

• somatische ziekte/aandoening 

• psychogeriatrische ziekte/aandoening 

• psychiatrische aandoening, psychische stoornis 

• lichamelijke handicap (functiestoornis) 

• verstandelijke handicap (functiestoornis) 

• zintuiglijke handicap (functie stoornis) 

• psychosociale problemen 

• leveringsvoorwaarde zorg:  

• volgens afspraak op geplande tijden 

• volgens afspraak + direct oproepbaar (toezicht op afstand) 

• voortdurend in de nabijheid (toezicht in nabijheid) 

• 24 uur per dag (toezicht steeds actief) 

• aantal keer toegewezen product AWBZ (frequentie) 

• aantal en duur toegewezen product AWBZ: bv: 3 uur per week, voor 12 weken 

• gewenste startdatum toegewezen zorg 

• gewenste einddatum toegewezen zorg 
 
 
De meest belangrijke informatie is de informatie over de grondslag van de benodigde zorg en de 
locatie waar de cliënt zich bevindt. Daarnaast is van belang of hij/zij al eerder zorg heeft ontvangen 
van één of meerdere medewerkers van VDA. Verder moet rekening worden gehouden met het soort 
contract dat een werknemer heeft en het aantal uren dat hij/zij beschikbaar is.  
 
Samen met de tabellen uit paragraaf 3.5 is de volgende matrix op te stellen, die weergeeft welke 
categorieën werknemers bij welke categorieën patiënten met welke klachten mogen helpen. 
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tabel 5: functie/ grondslag matrix 
Functie/ grondslag Som

atische 
 aandoening 

Psychogeriatrische 
aandoening 

Psychiatrische 
aandoening 

V
erstandelijke 

handicap 

Licham
elijke 

handicap 

Zintuiglijke 
handicap 

Psychosociale 
problem

en 

Huishoudelijke verzorging v v v v v v v 
Persoonlijke verzorging v v v v v v v 
Verpleging v v v  v   
Ondersteunende begeleiding v v v v v v v 
Activerende begeleiding v v  v v v  
Behandeling v v v v v v  
Verblijf v v v v v v v 
 

5.5.3 Koppelen verzorgers aan patiënten 
 
Uit de Kern Prestatie Indicatoren (KPI)-tabel die al eerder is opgesteld zijn een aantal meetbare 
kwaliteitsparameters te halen die binnen bepaalde waarden vallen (1t/m 10). Hier zijn minima en 
maxima aan verbonden.  
 
Visueel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is belangrijk om te kijken welke van deze parameters moeten worden meegenomen in de 
beslissing om een verzorger wel/niet toe te wijzen aan een patiënt. Uiteindelijk moet alles worden 
uitgedrukt in het aantal euro, omdat dit de makkelijkste manier van meten/vergelijken is. Uiteraard is 
het einddoel om, met zo min mogelijk kosten, zoveel mogelijk kwaliteit te bieden. Hieronder staat een 
protocol om deze KPI’n bij VDA te vinden. 
 

min 

min 

min 

min 

min 

max

min 

max

max

max

max

max

optimum (in 
euro) 
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5.5.3.1 KPI protocol 
 
Het onderstaande protocol [8,9] is opgesteld zodat duidelijk wordt waarom de bepaalde KPI’n zijn 
gekozen. In het begin zijn er vele KPI’n die van belang kunnen zijn voor VDA. Uiteindelijk moet er 
een selectie worden gemaakt, om de werklast en complexiteit laag te houden. Dat is de reden waarom 
er wegingsfactoren aan de verschillende KPI’n worden gehangen. De KPI’n en de bijbehorende 
wegingsfactoren zijn gekozen in overleg met alle belanghebbenden, te weten: het planningspersoneel, 
de werknemers in het veld, de patiënten (enkele), de ICT coördinator en het management. Van de 
werknemers in het veld en de patiënten zijn er enkelen telefonisch benaderd om hun voorkeuren en 
belangen duidelijk te maken. Hiervan is een gewogen gemiddelde genomen en dit is meegenomen in 
de vergadering met de andere betrokkenen. Dit heeft geresulteerd in een aantal KPI’n en 
wegingsfactoren. De zes gekozen KPI’n staan in de volgende paragraaf uitgebreid beschreven. De 
wegingsfactoren zijn bepaald door de KPI’n te ordenen op basis van het aantal keer dat de KPI’n 
werden genoemd door de verschillende betrokkenen. Hier volgt eerst het gevolgde protocol:  
 
Een protocol om van de ondernemingsstrategie naar KPI’n te gaan: 
 
1. Leid de planningsstrategie af van de ondernemingsstrategie 
2. Bepaal de verschillende initiatieven die de ondernemingsstrategie realiseren (initiatief VDA is 

bijvoorbeeld: “De beste in kwaliteit zijn in de zorgsector”) 
3. Leid uit de initiatieven de doelstellingen af 
4. Bepaal welke (kritische) processen de doelstellingen ondersteunen 
5. Bepaal uit de kritische processen de KPI’n 
 
De laatste twee stappen zijn te splitsen in wederom vijf stappen. Deze zijn hieronder weergegeven: 
 
1. Bepalen en definiëren kritische hoofd- en sub-processen (workflow) 
2. Bepalen en definiëren prestatiegebieden* 
3. Bepalen en definiëren van prestatie-indicatoren** 
4. Maken van een hiërarchisch prestatie-indicatoren-systeem (de onderlinge afhankelijkheid 

aangeven) 
5. Afstemmen welke prestatie-indicatoren kritisch zijn (onder andere met behulp van een 

kosten/baten analyse) 
 
*  De producten en diensten die volgen uit de verschillende processen zijn de output van deze processen. Deze 
output kan verschillende verschijningsvormen hebben: fysiek (goederen), een inspanning (diensten) of 
elektronisch (informatie). De output van de processen is een prestatiegebied waarover wordt gemeten. 
 
** Op de volgende aspecten van de prestatiegebieden worden de verschillende prestatie-indicatoren bepaald en 
gedefinieerd: 
 
1) kwaliteit 
a.  hoe goed gebeurt iets (functioneren volgens eigen norm) 
b.  hoe goed gebeurt iets (functioneren volgens klant) 
c.  hoe vaak gebeurt iets niet 
d.  hoe vaak gebeurt iets niet goed 
 
2) kwantiteit 
a.  hoeveel opgeleid/ verzorgd/ betaald/ etc. (eenheid) 
b.  hoeveel doorlooptijd (procesbreed) 
 
3) kosten 
a.  welke capaciteiten: aantal uren arbeid, aantal euro’s investering, etc. 
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Wanneer de gekozen KPI’n bekend zijn is het ook belangrijk om een protocol [8,9]op te stellen om 
uiteindelijk de behaalde resultaten te meten. Daarom moet er van tevoren een goede nulmeting 
plaatsvinden die als ijkpunt dient. Ook moet er duidelijkheid zijn over de uitvoering van toekomstige 
metingen, zodat deze ook vergelijkbaar zijn met de gemaakte nulmeting. Als nulmeting kunnen nu de 
huidige capaciteitskosten worden genomen, verder kunnen ook de reiskosten worden vastgelegd. In 
het kader van kwaliteit kunnen het huidig aantal klachten en klachtencategorieën die uit de 
probleemcategorieën volgen duidelijk omschreven worden. Deze betreffen onder andere de verkeerde, 
lege of dubbele planningen. De huidige capaciteitskosten en de reiskosten zijn gemakkelijk op te 
zoeken in de financiële data van VDA. De klachten worden echter nog niet volgens een bepaald 
protocol geregistreerd. Er wordt bij VDA wel gewerkt met de ISO-normen, maar een duidelijk 
overzicht van kwantitatieve gegevens over klachten via e-mail, fax, brief of telefoon is er helaas nog 
niet. Een manier om hier toch inzicht in te krijgen is het monitoren van een willekeurige week/maand 
op de afdeling Planning en hierbij systematisch alle klachten te noteren en te categoriseren. Als 
uiteindelijk het nieuwe planningssysteem is ingevoerd, kan op deze manier opnieuw een meting 
worden gedaan om het resultaat te vergelijken. 
 
Concreet 
 
De bovengenoemde parameters moeten geconcretiseerd worden om ze in een Lineair Programmering 
probleem te kunnen vertalen. Hieronder staan de zes belangrijkste parameters die van belang zijn voor 
het planningsprobleem. Ze zijn een afgeleide van de Kern Prestatie Indicatoren (KPI) en tevens 
meetbaar en van financiële invloed op het planningsprobleem. In de vorige paragraaf staat de gevolgde 
protocol om deze KPI’n te vinden. 
 
De KPI tabellen met bijbehorende wegingsfactoren en eventuele restricties: 
 
W 
 
W (aantal werknemers) 
score: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
# maanden 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
# personeelsleden >9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
wegingsfactor 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
 
Uit de binnenkomende gegevens (AW33-formulier) is te zien of een patiënt al eerder bij VDA is 
ingedeeld. Als de bijbehorende werknemers die de patiënt toen hebben geholpen worden opgezocht 
kan de koppeling worden onderzocht. Als blijkt dat bij de koppeling van werknemer X aan klant Y, 
betekend dat dit de 4e gekoppelde werknemer is in die 3 maanden, krijgt de koppeling dus de score 7. 
 

 
M 
 
M (patiënt moet voor die tijd geholpen worden) 
score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Verschil vereiste en werkelijke tijd (in minuten) >120 120 105 90 75 60 45 30 15 0 
wegingsfactor 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
 
Uit de binnenkomende gegevens (AW33-formulier) is ook te zien of de patiënt bepaalde 
voorbehouden handelingen moet ondergaan waaraan een specifieke tijd is verbonden. Zoals het 
inspuiten van insuline voor 9.00 uur of het aantrekken van kousen voor 8.30 uur. Hierbij zou insuline 
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een restrictie kunnen worden omdat het medisch noodzakelijk is terwijl het aantrekken van kousen 
meer praktisch gericht is. Als de patiënt binnenkomt met de vraag naar insuline, moet de score wel 10 
zijn, dus: 
 
restrictie 
 
M=10 
 
Als de patiënt slechts kousen nodig heeft en de eerstvolgende werknemer kan er om 9.15 zijn, 
betekend dit dat de score een 7 wordt. 
 
V 
 
V (patiënt heeft de voorkeur dat de zorg op een bepaalde tijd komt) 
score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
verschil gewenste en werkelijke tijd (in 
uren) 

>4 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 

wegingsfactor 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
 
Een patiënt kan zelf aangeven wanneer hij/zij hulp wil ontvangen. Als de patiënt ’s middags vaak 
andere verplichtingen heeft zal hij/zij waarschijnlijk aangeven dat de hulp voor 12.00 uur moet komen. 
Als de gekoppelde werknemer er pas op zijn vroegst om 13.00 uur kan zijn, zal deze koppeling een 
score van 8 opleveren. Mocht deze patiënt nou vaak in het nadeel zijn en heeft hij/zij hierom al vaak 
afspraken moeten verzetten, kan er een restrictie worden opgesteld dat de werknemer niet langer dan 
een half uur te laat komt: 
 
V≥9 
  
 
Ook kunnen de scores van M en V in combinatie worden gebruikt en kan een restrictie zijn: 
 
M+V≥17 
 
P 
 
P (aantal patiënten) 
score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
# maanden 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
# patiënten >18 17-18 15-16 13-14 11-12 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 
wegingsfactor 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
 
Hier geldt in principe precies hetzelfde als bij W, alleen nu in het perspectief van de werknemer. Als 
een patiënt en werknemer gekoppeld zijn en blijkt dat de werknemer al 9 patiënten heeft tijdens die 
periode van 3 maanden, zal deze koppeling een score van 6 krijgen als ze gekoppeld worden. 
Wederom geldt hier dat, als een bepaalde werknemer al tijden lang teveel verschillende patiënten 
toegewezen heeft gekregen, er een restrictie kan worden opgesteld dat de werknemer in de komende 3 
maanden niet meer dan 6 patiënten toegewezen mag krijgen: 
 
P≥8 
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O 
 
O (verschil opleiding en ingezette functie niveau) 
score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
opleidings
niveau 

7 6 5 4 3 2 1  7 6 5 4 3 2 1       7 6 5 4 3 2 1  7 6 5 4 3 2 1 

ingezet 
niveau 

1 x x x x x x  2 1 x x x x x       6 5 4 3 2 1 x  7 6 5 4 3 2 1 

wegings 
factor 

0,1 0,1       0,1 0,1 

 
De opleidingsniveaus van alle werknemers zijn bekend. Uit het AW33 formulier wordt ook duidelijk 
welk niveau zorg de patiënt nodig heeft. De hulp mag in ieder geval nooit te laag zijn, maar daar is in 
de scoringstabel al rekening mee gehouden, dus hoeft dit geen extra restrictie te worden. Mocht het in 
een uitzonderlijk geval wel gebeuren dan kan er een negatieve waarde worden toegekend. Als een 
bepaalde patiënt dus behoefte heeft aan hulp van de categorie 5 en er wordt iemand ingezet uit 
categorie 6, dan krijgt deze koppeling een score van 9. Het is dus nooit nadelig voor de patiënt maar 
alleen voor de werknemer die dan eventueel beneden zijn niveau werkt. Het is in verband met het 
salaris uiteraard ook voor VDA nadelig. 
 
A 
 
A (afstand tussen werknemer en patiënt) 
score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
totale afstand >28 >91 25-

27 
81-
90 

22-
24 

71-
80 

19-
21 

61-
70 

16-
18 

51-
60 

13-
15 

41-
50 

10-
12 

31-
40 

7-
9 

21-
30 

4-
6 

11-
20 

0-
3 

00-
10 

binnen/ 
buiten stad 

binnen buiten i u i u i u i u i u i u i u i u i u 

wegingsfactor 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 
 
Hier wordt gekeken naar de postcode van de patiënt en vervolgens naar de postcodes van de laatst 
bezochte patiënten op de route van een bepaalde werknemer. Bekeken wordt of deze postcode in de 
buurt komt van een van de andere postcodes in de route (de kortste afstand). Dus als de route van een 
bepaalde werknemer 5492GG, 5491GH, 5492FG heeft en de patiënt is 5490HJ, dan worden 5491GH 
en 5490HJ gepakt. Ook wordt er gekeken of de werknemer binnen of buiten de stad werkt. Als een 
bepaalde werknemer binnen de stad werkt en de 2 postcodes 17 km uit elkaar liggen zal deze 
koppeling een score van 5 krijgen. 
 
Mocht een bepaalde werknemer geen transportmiddel zoals een auto hebben en kan hij/zij zich dus 
alleen per fiets verplaatsen, dan kan de volgende restrictie aan deze werknemer worden toegekend: 
 
A≥9   
 
 
De scores worden ingevuld in de doelfunctie: 
 

AOPVMW 35,010,005,005,030,015,0 +++++  
 
met eventuele restricties: 
 
M=10 
M+V≥17 dit verschilt per koppeling 
P≥8 
Als de handeling insuline voor 9.00 uur bijvoorbeeld in de koppeling voorkomt zal de restrictie M=10 
gelden. 
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De wegingsfactoren staan hieronder nog eens op een rijtje. In de vorige paragraaf staat in het protocol 
aangegeven hoe deze waarden zijn bepaald. 
 
patiënt/verzorgerverhouding 0,15 
vereiste tijd 0,30 
gewenste tijd 0,05 
verzorger/patiëntverhouding 0,05 
inzet op opleidingsniveau 0,10 
reiskosten 0,35 
            totaal: 1,00 
 
Restricties 
 
Per koppeling kunnen bij het maken van de beslissing een aantal restricties van toepassing zijn. Enkele 
voorbeelden hiervan zijn: 
 
 De patiënt mag per x dagen maximaal x verschillende verzorgers over de vloer krijgen. 
 Een verzorger mag per x dagen maximaal x verschillende patiënten toegekend hebben gekregen. 
 Een patiënt mag nooit een verzorger krijgen met een te laag niveau voor zijn of haar zorgbehoefte. 
 Personeel moet zoveel mogelijk worden ingezet voor datgene waarvoor ze een opleiding hebben 

gehad, als dit niet mogelijk is het hoogste alternatief zoeken. 
 Een verzorger moet minimaal x en maximaal y uur per week hebben gewerkt. 
 Een verzorger mag niet meer dan x kilometer per route afleggen. 
 Een verzorger mag niet meer dan x keer per week van verzorgingsgebied worden gewisseld. 
 Een verzorger mag niet worden gekoppeld aan patiënt x (indien echt nodig). 
 Zoveel mogelijk verzorgers met beginnerniveau inzetten (indien mogelijk). 

 

5.6 Prototype planningsmodel 
 
Koppelingsproces patiënten en werknemers 
 
Er zijn in dit LP probleem twee actoren: de werknemer en de patiënt die aan elkaar gekoppeld moeten 
worden. Hieronder staan in de vorm van kwaliteit en kosten, de eigenschappen van beide actoren die 
van belang zijn bij het vinden van de meest optimale koppeling. De unieke eigenschap van elke actor 
is telkens de bijbehorende code. 
 
 
 



   

 -  - 49

 
figuur 8: koppeling tussen werknemer en patiënt 
 
 
Bij het zoeken naar de koppelingen wordt zoals uit het vorige hoofdstuk blijkt, met scores gewerkt. 
Deze scores zijn te halen uit de zes tabellen die met zorg zijn opgesteld. Voor elke score zijn gegevens 
nodig van de werknemers en de patiënten. Hieronder staat een tabel met alle relevante gegevens van 
deze actoren. In deze tabel staat ook op welke locatie in de bijbehorende Excel sheet deze informatie is 
op te zoeken. 
 
tabel 6: Excel informatie 
Kolom Werknemer Patiënt 
kolom A werknemerscode patiëntcode 
kolom B werknemersnaam patiëntnaam 
kolom C functiecode behoeftecode 
kolom D functie behoefte 
kolom E postcode postcode 
kolom F # uren # uren 
kolom G # patiënten # werknemers 
kolom H beschikbaar tijdseis 
kolom I - tijdsvoorkeur 
 
De werknemersinformatie is altijd in de Excel sheet aanwezig. Wanneer er een (nieuwe) patiënt bij 
VDA komt, moeten de gegevens die op het AW33 formulier staan (zie hoofdstuk digitale gegevens) 
digitaal in het Excel bestand worden geplaatst. Wanneer deze informatie is opgeslagen kan met behulp 
van een iteratief proces een werknemer voor de patiënt gezocht worden. Per patiënt worden de 
volgende stappen uitgevoerd om alle scores in te kunnen vullen. Wanneer deze stappen zijn voltooid 
kan er weer een nieuwe patiënt worden gekoppeld. (stap 1 kan worden “getriggerd” van twee kanten, 
het is een “of” relatie en geen “en” relatie”) 
 
1. Kijk in kolom F van patiëntinformatie hoeveel uur deze nodig heeft en kijk vervolgens in kolom F 

van werknemers informatie of deze werknemer dit nog te besteden heeft. 
2. Voor score W; kijk in kolom G van patiëntinformatie. 
3. Voor score M; kijk in kolom H van patiëntinformatie en vergelijk met kolom H van 

werknemersinformatie. 
4. Voor score V; kijk in kolom I van patiëntinformatie en vergelijk met kolom H van 

werknemersinformatie. 
5. Voor score P; kijk in kolom G van werknemersinformatie. 
6. Voor score O; vergelijk kolom C van patiëntinformatie met kolom C van werknemersinformatie. 

werknemerscode 
werknemersnaam 
functiecode 
functie 
postcode 
# uren 
# patiënten 
beschikbaar 

Werknemer 

patiëntcode 
patiëntnaam 
behoeftecode 
behoefte 
postcode 
# uren 
# werknemers 
tijdseis 
tijdsvoorkeur 
 

Patiënt 
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7. Voor score A; vergelijk kolom E van patiëntinformatie met kolom E van werknemersinformatie 
(er is binnen VDA al een bestand aanwezig met alle mogelijke combinaties van postcodes, met de 
daarbijhorende afstanden). 

8. Herhaal deze stappen voor alle werknemers die in het bestand staan. 
9. Voer de behaalde scores in de tabel in, waarna deze vervolgens automatisch de werknemer laat 

zien die de hoogste score heeft gehaald (de wegingsfactoren zitten hier in verwerkt). 
10. Verminder bij de uiteindelijk gekozen werknemer en de bijbehorende patiënt het aantal uren in de 

kolom F. 
11. Tel bij kolom G van de patiënt informatie één werknemer erbij, en tel bij kolom G van de 

werknemers één patiënt erbij. 
12. Vervolgens kan hetzelfde proces worden herhaald met de volgende patiënt. 
 
 

 
 
figuur 9: grafisch stappenplan 
 
 

5.6.1 Basismodel in Microsoft Excel 
 
In de vorige paragraaf staat het stappenplan beschreven dat leidt tot een koppeling tussen een patiënt 
en een werknemer. Al deze stappen kunnen uitgevoerd worden in het basismodel dat is gemaakt in 
Microsoft Excel©. Dit basismodel is in eerste instantie een hulpmiddel voor het planningspersoneel om 
inzicht te krijgen in het koppelingproces. De stappen die gevolgd moeten worden staan telkens met 
bijbehorende uitleg weergegeven. Uiteindelijk zal dit op Excel gebaseerde koppelingsproces verder 
worden geautomatiseerd en zullen de meeste stappen veel sneller kunnen worden doorlopen. In het 
voorbeeld staat met opzet stap voor stap beschreven hoe men tot de meest optimale koppeling komt. 
Wanneer het model ook daadwerkelijk in de praktijk wordt ingevoerd kan dit proces meer 
geautomatiseerd verlopen. 
 

5.6.2 Trainingsmodule Excel 
 
Hieronder is het te doorlopen proces voor een planningsmedewerker met behulp van screenshots 
afgebeeld. Allereerst staat er een screenshot van het testmodel zelf, op het moment dat het wordt 
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geopend.  Onderaan in het scherm zijn de verschillende tabbladen af te lezen, te weten: 
oplossingsmodel, werknemersinformatie, patiëntinformatie en  scoretabellen. 
 

 
figuur 10: opstartscherm planningsmodel 
 
 
Wanneer er bij de afdeling Planning op papier een nieuwe patiënt binnenkomt, wordt deze in de Excel 
sheet toegevoegd. De eerste stap die de planningsmedewerker zal moeten uitvoeren is het bepalen van 
de eerste score. In dit geval is dit dus de score W (aantal werknemers gekoppeld aan bepaalde patiënt). 
In de screenshot hieronder staat het vakje in de matrix weergegeven waarin de uiteindelijke  score 
moet worden ingevuld. Om het proces te starten moet op de “bepaal score W” knop worden gedrukt. 
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figuur 11: eerste stap invullen score 
 
 
Om tot deze score te komen zal eerst het aantal werknemers dat reeds aan deze patiënt (101) is 
gekoppeld moeten worden opgezocht. In de screenshot hieronder is de locatie waarin deze informatie 
zich bevindt uitgebeeld.  
 

 
figuur 12: locatie informatie score W 
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De gevonden informatie (aantal werknemers) wordt in de bijbehorende scoretabel (W) teruggevonden.  
 

 
figuur 13: bijbehorende scoretabel 
 
 
In de screenshot hieronder is te zien dat de bijbehorende score kan worden afgelezen uit de scoretabel 
(W). 
 

 
figuur 14: gevonden score 
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Om de gevonden score in te vullen in te tabel, moet op de “vul de score in” knop worden gedrukt. 
 

 
figuur 15: invullen van de gevonden score 
 
 
Vervolgens komt er een venster tevoorschijn waar de gevonden score kan worden ingevuld, zodat het 
automatisch op de juiste plek in de matrix terechtkomt. 
 

 
figuur 16: invulvenster 
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Als extra controle treedt er een foutmelding op wanneer er een score buiten de range van 1 tot 10 
wordt ingevuld. Als er ook maar één score verkeerd wordt ingevuld kan dit uiteindelijk tot een 
verkeerde koppeling tussen patiënt en werknemer leiden. 
 

 
figuur 17: foutmelding 
 
 
Wanneer wel een correcte score in het venster wordt ingevuld komt deze in de matrix terecht. Nu is de 
score W dus ingevuld. De volgende stap zal zijn om de score M te bepalen, vervolgens V, P, O en ten 
slotte A. Op dat moment zijn dus de scores bekend van de koppeling tussen patiënt 101 en de 
werknemer 108. Nu moeten ook de scores van patiënt 101 met de rest van de werknemers (167, 205, 
etc...) nog worden bepaald. 
 

 
figuur 18: eerste score is ingevuld in de matrix 
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Als alle scores voor deze patiënt zijn ingevuld komt de matrix er uit te zien zoals hieronder is 
weergegeven. Deze patiënt krijgt de hoogste score wanneer hij/zij wordt gekoppeld aan werknemer 
108, de score is in dit geval 9,5. De eerste koppeling tussen een patiënt en een werknemer is nu een 
feit. Tot slot zal om het systeem up-to-date te houden het aantal uren in de kolom F van de uiteindelijk 
gekozen werknemer en de bijbehorende patiënt worden verminderd. Ook zal in kolom G van de 
patiëntinformatie één werknemer erbij worden geteld en in kolom G van de werknemers één patiënt. 
 

 
figuur 19: ingevulde matrix 
 
 
Dezelfde stappen kunnen worden uitgevoerd voor elke patiënt die op dat moment een koppeling nodig 
heeft. Op deze manier zullen er steeds meer koppelingen ontstaan. Om overzicht te houden staat er 
onder aan de patiëntmatrices een koppelingsmatrix weergegeven.   
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figuur 20: koppelingsmatrix 
 
 
Eventuele problemen: 
 
 Werknemer krijgt alleen een eindscore wanneer deze nog tijd beschikbaar heeft. Hij/zij kan dus 

niet bij een andere patiënt worden weggenomen om aan de nieuwe patiënt te worden gekoppeld, 
terwijl dit wellicht wel een meer optimale koppeling zou zijn. 

 Wanneer een werknemer is ingepland bij een nieuwe patiënt gaat er een aantal uur af van zijn 
capaciteit, maar welke tijden er precies afgaan is lastiger (dus 9.00 tot 10.00 of 12.00-13.00); 
overigens heeft het grootste deel van de patiënten de voorkeur om ’s ochtends rond 9.00 geholpen 
te worden (80% regel; 80% van de patiënten wil geholpen worden in 20% van de beschikbare tijd). 

 Een patiënt kan tegelijkertijd twee of meer werknemers krijgen toegewezen (kan een restrictie 
voor worden ingesteld). 

 Score W kan voor het maken van een keuze bij een iteratief proces worden weggelaten, omdat 
deze score in dat geval telkens voor elke werknemer hetzelfde zal zijn (het hangt immers alleen 
van de patiënt af); de scores zelf bevatten wel informatie over kwaliteit en kosten dus om die 
reden zal de W toch gehandhaafd worden. 

 

5.7 Implementatie  
 
Zoals reeds de analyse fase van het verslag is vermeld is het, tijdens het toepassen van de SPV 
methodiek, van groot belang om alle stakeholders bij het gehele proces van ontwikkelen te betrekken. 
Hierdoor is de uiteindelijke kans op een succesvolle implementatie het hoogst. Bij het creëren van de 
planningsmodule zijn de belangrijkste stakeholders regelmatig betrokken geweest. Zo zijn alle 
stakeholders, te weten: het planningspersoneel, de werknemers in het veld, de patiënten (enkele), de 
ICT coördinator en het management, betrokken geweest bij het bepalen van de KPI’n en de 
bijbehorende wegingsfactoren. Van de werknemers in het veld en de patiënten is een aantal telefonisch 
benaderd om inzicht te krijgen in hun voorkeuren en belangen. Hiervan is een gewogen gemiddelde 
genomen. Dit is meegenomen in de vergadering met de andere betrokkenen. Het heeft geresulteerd in 
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een aantal KPI’n en wegingsfactoren. Deze elementen zijn van essentieel belang voor de 
planningsmodule.  
 
De toekomstige gebruikers, het planningspersoneel, zullen voordat ze het nieuwe systeem gaan 
gebruiken eerst de trainingsmodule in paragraaf 5.6 onder de knie moeten hebben. Hierbij trainen ze 
op het gebruik van het systeem door te werken met het prototype van het nieuwe planningssysteem in 
Microsoft Excel©. Dit basismodel is in eerste instantie een hulpmiddel voor het planningspersoneel 
met als doel inzicht te krijgen in het koppelingproces. De stappen die gevolgd moeten worden staan in 
paragraaf 5.6 telkens met bijbehorende uitleg weergegeven. Uiteindelijk zal dit op Excel gebaseerde 
koppelingsproces verder worden geautomatiseerd en zullen de meeste stappen veel sneller kunnen 
worden doorlopen. In het voorbeeld staat met opzet stap voor stap beschreven hoe men tot de meest 
optimale koppeling komt. Wanneer het model ook daadwerkelijk in de praktijk wordt ingevoerd kan 
dit proces meer geautomatiseerd verlopen. 
 
Het implementeren zal qua kosten relatief laag zijn. Het planningspersoneel zal tijd en energie in het 
experimenteren met het nieuwe planningsmodel moeten steken, wat uiteraard arbeidskosten met zich 
meebrengt. Aanschaffen van hardware en software zal in het begin niet nodig zijn. Er staan voldoende 
computers op het kantoor bij VDA en de Microsoft© software is reeds aanwezig. 
 
Wanneer de korte training, die slechts enkele dagdelen hoeft te duren, voorbij is kan het model worden 
geïmplementeerd. Om het overzichtelijk te houden bevat het prototype gegevens van slechts enkele 
werknemers en patiënten. Bij het invoeren zal het model worden gekoppeld aan de bestaande database 
met de gegevens van alle werknemers en patiënten. Het AW33 formulier, waar de gegevens van de 
patiënt op staan, zal op basis van XML-transformatie in het Excel bestand worden geïmporteerd. 
Verder zal het reeds aanwezige “postcodekoppeling” systeem aan de Excelmodule worden gekoppeld. 
 
Om eventuele risico’s te vermijden zal het nieuwe systeem gedurende de eerste paar weken parallel 
aan het oude systeem lopen. Er zal in het begin met twee systemen worden gewerkt. Het zal 
noodzakelijk zijn hier extra manuren voor in te plannen aangezien dit meer tijd vergt. Tijdens de 
implementatie moet exact worden bijgehouden of zich eventuele problemen voordoen, wat de eerste 
reacties zijn van de gebruikers en de tijd die nodig is om alles in te vullen en bij te houden. Zoals in 
paragraaf 5.5 staat beschreven is er vooraf eerst een nulmeting noodzakelijk, waarin de huidige situatie 
in kaart wordt gebracht. Wanneer het nieuwe systeem een tijd draaiende is zal opnieuw een meting 
moeten worden gehouden om te kijken of er al vooruitgang is geboekt. 
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6. Conclusies & aanbevelingen 
 
Het probleem bij VDA is dat het planningsproces steeds complexer wordt en dat het aantal patiënten 
toeneemt. Bovendien kunnen de patiënten door het aanbod van de concurrenten steeds hogere eisen 
stellen. De software waarmee gewerkt wordt is aan het verouderen en er zijn niet genoeg 
groeimogelijkheden wanneer men het huidige systeem blijft gebruiken. Er worden dagelijks veel 
onnodige fouten gemaakt doordat het proces onvoldoende structuur bevat. Er is te weinig 
geautomatiseerd en daardoor ontstaat er al snel veel papierwerk. Doordat er zoveel papierwerk in 
omloop is binnen de afdeling Planning ontstaan er vaak problemen. Wijzigingen worden niet op tijd 
doorgevoerd in het systeem, waardoor de informatievoorziening niet up-to-date is. Dit kan weer 
dubbele planningen tot gevolg hebben. Het grootste probleem is echter de logica die achter de 
planning zit. De werknemers worden met name op basis van historische gegevens en door het gebruik 
van gezond verstand aan de patiënten gekoppeld. De probleemstelling is dan ook: 
 
“VDA heeft onvoldoende middelen om het planningspersoneel te helpen bij het nemen van 
beslissingen bij het plannen, wat vermijdbare kosten tot gevolg heeft” 
 
Op dit moment is er een gebrek aan structuur, logica, een registratiesysteem, maar ook aan een 
indicatiesysteem waarbij bepaalde ontwikkelingen in de planning kunnen worden waargenomen. Het 
ontbreekt aan een planningssysteem dat zorgt voor een logische en optimale koppeling tussen 
werknemer en patiënt qua efficiëntie, effectiviteit en functie. 
 
Bij het invoeren van het nieuwe planningssysteem zullen de structuur en de logica achter de 
beslissingen sterk toenemen. De planningsmedewerker kan zien welke stappen hij neemt om tot een 
optimale koppeling te komen en waarom. Bij het nieuwe systeem hoeven vrijwel geen data handmatig 
te worden ingevoerd, waardoor de kans op slordigheidsfouten aanzienlijk zal afnemen. Tevens zullen 
dubbele planningen en verkeerde uren/kilometer registratie niet of nauwelijks meer voorkomen. Het 
systeem is continu up-to-date doordat het na iedere nieuwe koppeling automatisch wordt bijgewerkt. 
Hierdoor kan optimaal gebruik worden gemaakt van de gegevens die op dat moment in het systeem 
aanwezig zijn, zonder de kans op gebrekkige informatie.  
 
Een bijkomend voordeel van het nieuwe systeem is dat het inzicht geeft in bepaalde patronen en 
ontwikkelingen. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een groeiend tekort aan hoog gekwalificeerde 
medewerkers of juist aan laag gekwalificeerde. Deze trend kan al vroeg worden ontdekt, doordat deze 
gegevens met behulp van de tabellen in Excel makkelijk zijn te achterhalen. Hier kan dan snel op 
worden ingespeeld door meer hoog of laag gekwalificeerd personeel aan te stellen of door andere 
maatregelen te nemen. Dit heeft weer tot gevolg dat er substantieel kan worden bespaard in 
salariskosten (doordat er geen medewerkers beneden hun niveau werken) en dat de kwaliteit wordt 
gehandhaafd (doordat er geen medewerkers boven hun niveau werken, of dat er klanten moeten 
worden afgewezen door capaciteitstekort). 
 
Doordat de koppelingen niet meer op basis van historische gegevens worden gemaakt, maar met 
behulp van een geautomatiseerd, up-to-date systeem, dat de planningsmedewerker bij het maken van 
beslissingen ondersteunt, zullen naar alle waarschijnlijkheid de kosten kunnen worden verlaagd. Ook 
de uiteindelijke kwaliteit zal aanzienlijk kunnen stijgen. Uit een kleinschalige test van het nieuwe 
systeem is gebleken dat de koppelingen inderdaad op basis van de criteria worden gemaakt. De meeste 
gebruikers van het nieuwe systeem hadden het idee erachter al vrij snel door en vonden het 
overzichtelijk en duidelijk om mee te werken. Vrijwel alle data komen automatisch in het systeem 
binnen (onder andere via het AW33 formulier) en bij de data die wel handmatig moeten worden 
ingevoerd (de scores) kunnen nauwelijks grote fouten worden gemaakt, omdat deze invoer door het 
systeem wordt gecontroleerd. 
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Het uiteindelijke bedrag dat hiermee kan worden bespaard kan in de toekomst, wanneer het systeem 
daadwerkelijk is geïmplementeerd, worden gemeten. Om uiteindelijk de behaalde resultaten te kunnen 
meten moet er van tevoren een goede nulmeting plaatsvinden die als ijkpunt dient. Ook moet er 
duidelijkheid zijn over de uitvoering van toekomstige metingen, zodat deze ook vergelijkbaar zijn met 
de gemaakte nulmeting. Bij de nulmeting kunnen wat de kosten betreft de huidige capaciteitskosten en 
de reiskosten worden vastgelegd. In het kader van kwaliteit kunnen het huidig aantal klachten en 
klachtencategorieën die uit de probleemcategorieën volgen duidelijk omschreven worden. Deze 
betreffen onder andere de verkeerde, lege of dubbele planningen. De huidige capaciteitskosten en de 
reiskosten zijn gemakkelijk op te zoeken in de financiële data van VDA. De klachten worden echter 
nog niet volgens een bepaald protocol geregistreerd. Er wordt bij VDA wel gewerkt met de ISO-
normen, maar een duidelijk overzicht van kwantitatieve gegevens over klachten via e-mail, fax, brief 
of telefoon is er helaas nog niet. Een manier om hier toch inzicht in te krijgen is het monitoren van een 
willekeurige week/maand op de afdeling Planning en hierbij systematisch alle klachten te noteren en te 
categoriseren, zoals nu met de fouten op de planningslijsten is gedaan. Als uiteindelijk het nieuwe 
planningssysteem is ingevoerd, kan op deze manier opnieuw een meting worden gedaan om het 
resultaat te vergelijken. 
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Bijlage I: AW33 formulier gegevens 
 
Indicatiebesluit 
 
Client: 
 
verzekeringsnummer 
kaartnummer 
sofinummer 
zorgidentificatienummer 
geboortedatum 
geslacht 
burgerlijke staat 
naam/voorvoegsel en voorletters 
indicatie eerder opgenomen 
indicatie partner in AWBZ 
leefeenheid 
bankrekeningnummer 
zorgverlenerscode huisarts 
codering bijzondere communicatievorm 
communicatietaal 
juridische status 
status verblijf 
zorgvraag verblijf 
AWBZ relatienummer 
 
Relatie: 
 
nummer relatie 
soort relatie 
geslacht 
naam/voorvoegsel en voorletters 
 
Adres: 
 
soort adres 
aard woonadres 
huisnummer (toevoeging) 
postcode 
straatnaam 
woonplaatsnaam 
naam organisatie cliënt/relatie 
telefoonnummer cliënt/relatie (mobiel) 
e-mail adres cliënt/relatie 
begin- en einddatum tijdelijk verblijfadres 
 
Omgeving: 
 
omvang informele zorg (huidig) 
relatie informele zorgverlener (huidig) 
soort aanwezige hulp (huidig) 
belasting informele zorg (huidig) 
omvang informele zorg (toekomstig) 
relatie informele zorgverlener (toekomstig) 
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soort aanwezige hulp (toekomstig) 
ondersteuning informele zorg (toekomstig) 
 
Ziektebeeld en stoornis 
 
grondslag zorg 
diagnose codelijst 
ziektebeeld/stoornis 
prognose ziektebeeld/stoornis 
zwaarte aanvullingen:  
• oriëntatie stoornissen 
• psychosociale functies 
• zintuiglijke functies 
• motorisch functioneren 
• probleemgedrag/ veiligheid 
• verslavingsproblemen 
• psychosociaal welbevinden 
 
Beperking 
 
categorie beperking 
zwaarte categorie beperking 
verwachte duur categorie beperking 
 
Indicatiebesluit 
 
eerste grondslag indicatiebesluit 
tweede grondslag 
datum afgifte 
datum ingang 
datum geldigheid (einde) 
bemiddeling zorgkantoor 
 
Functie 
 
aanduiding prestatie codelijst 
functiecode 
datum ingang geïndiceerde functie 
datum geldigheid (einde) 
verwachte einddatum 
verwachte duur 
klasse code 
aantal omvang opslag klasse 
tijdseenheid zorgperiode 
leveringsvoorwaarde zorg 
indicatie vervoer 
leveringsvorm zorg 
 
Activiteit 
 
aanduiding prestatie codelijst 
functiecode 
datum ingang geïndiceerde functie 
activiteit code 
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Product 
 
aanduiding prestatie codelijst 
productcode 
gewenste startdatum geïndiceerd product 
gewenste einddatum geïndiceerd product 
aantal omvang geïndiceerd product 
tijdseenheid zorgperiode 
aantal keer geïndiceerd product (frequentie) 
aantal duur geïndiceerd product 
 
Zorgtoewijzing 
 
Functie 
 
gereserveerd kaartgebruik 
aanduiding prestatie codelijst 
functiecode 
instellingscode 
code overbruggingszorg 
datum toewijzing zorg AWBZ 
gewenste startdatum toegewezen zorg 
gewenste einddatum toegewezen zorg 
klasse code 
aantal omvang opslag klasse 
tijdseenheid zorgperiode 
leveringsvorm zorg 
code leveringsvoorwaarde zorg  
 
Activiteit 
 
aanduiding prestatie codelijst 
functiecode 
activiteitcode 
 
Product 
 
gereserveerd kaartgebruik 
aanduiding prestatie codelijst 
productcode 
instellingscode 
code overbruggingszorg 
datum toewijzing zorg AWBZ 
gewenste startdatum toegewezen zorg 
gewenste einddatum toegewezen zorg 
aantal omvang toegewezen product AWBZ 
tijdseenheid zorgperiode 
aantal keer toegewezen product AWBZ (frequentie) 
aantal duur toegewezen product AWBZ 
bandbreedte ondergrens geïndiceerde zorg AWBZ 
bandbreedte bovengrens geïndiceerde zorg AWBZ 
leveringsvorm zorg 
code leveringsvoorwaarde zorg 
 
Commentaar 
vrije tekst 
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Bijlage II: Workflow Planning VDA 
 
Onderstaande Workflow schema’s geven aan hoe de verschillende stappen binnen het planningsproces met 
elkaar in relatie staan. De schema’s zijn gemaakt in Protos 5.0.6 copyright© Pallas Athena BV. De gebruikte 
symbolen betekenen het volgende: 
 

  
activiteit, een bepaalde actie of serie van acties die worden uitgevoerd 
 
 

 
subproces, een gedeelte van het proces dat een logische groep van activiteiten, triggers, statussen en andere 
subprocessen bevat 
 
 

 
trigger, een trigger is een gebeurtenis die er toe leidt dat een bepaalde activiteit, proces of subproces wordt 
geactiveerd 
 

 
connectie, een connectie laat een relatie zien tussen 2 objecten en kan een hiërarchie of volgorde aangeven  
 
 

 
status, een status is een bepaalde toestand in het proces die bereikt is (wordt niks uitgevoerd) 
 
 
Nu volgen de workflowschema’s zelf, beginnend met een overzicht: 
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1.0 Overzicht 
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2.0 Planning Algemeen 
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2.1 Muteren 
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2.2 Gezinszorg 

 
 
 
2.2.1 Gezinszorg-basislijst 
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2.2.2 Gezinszorg-invoeren 
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2.2.3 Gezinszorg-definitieve planning 

 
2.2.4 Gezinszorg-controle 

 
 
 
 
2.2.4.1 Gezinszorg-controle-controle 
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2.3 Wijkzorg 
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2.3.1 Wijkzorg-basislijst 

 
 
 
 
 
 
2.3.2 Wijkzorg-wijkrooster 
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2.3.3 Wijkzorg-definitieve planning 
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2.3.3.1 Wijkzorg-definitieve planning-mutaties 
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2.3.4 Wijkzorg-eindcontrole 

 



   

 -  - 17

 
 
2.4 Peildatun 

 
 
 
2.4.1 Peildatum-nieuwe afspraken 
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Bijlage III: Voorbeeld van een Lineair Programmeringsprobleem: 
 
Hoe werkt het lineair programmeren? 
 
Het is het makkelijkst om met behulp van een simpel voorbeeld een idee te geven hoe het lineair programmeren 
in zijn werk gaat: 
 
Een fietsenhandelaar gaat naar de groothandel om fietsen, brommers en kinderzitjes in te slaan. Hij moet dan 
rekening houden met de winst per artikel die hij kan maken, zijn beschikbare opslagruimte en het bedrag dat hij 
uit kan geven. Hij wil zodanige aantallen van elk artikel kopen dat zijn winst maximaal is.  
 
De waarden: 
 
De gegevens van de drie artikelen zijn als volgt:  
 
 inkoopprijs (€) opslagruimte (m2) winst per stuk (€) 
fietsen 300 0,5 100 
brommers 1200 1,0 300 
kinderzitjes 36 0,1 20 
figuur 1 
 
Hij besluit hoogstens 100 fietsen en hoogstens 50 kinderzitjes te kopen. Hij beschikt over maximaal 101 m2 

opslagruimte en over maximaal € 93.000,- om de artikelen aan te schaffen. Hoeveel exemplaren moet hij van elk 
van deze artikelen aanschaffen?  
 
 
De uitleg: 
 
Bovenstaand vraagstuk is een typisch voorbeeld van een lineair programmering probleem. Bij lineair 
programmeren wordt het maximum of minimum van een doelfunctie bepaald. Eerst worden de variabelen 
waarom het gaat bepaald, in dit geval de aantallen fietsen, brommers en kinderzitjes en de winst. Van één van 
die variabelen wordt een maximale of minimale waarde gevraagd, dat is de doelvariabele.  
 
In dit geval is de doelvariabele de winst. De andere zijn de beslissingsvariabelen, hier de aantallen fietsen, 
brommers en kinderzitjes. De doelfunctie beschrijft hoe de doelvariabele afhangt van de beslissingsvariabelen. 
De beslissingsvariabelen moeten aan randvoorwaarden voldoen die worden genoteerd als lineaire ongelijkheden.  
 
De oplossing: 
 
In het rekenblad EXCEL kan dit worden opgelost met behulp van de invoegtoepassing “Oplosser” of “Solver”. 
Dit hulpprogramma wordt ook wel een macro genoemd. 
 
Voor het oplossen worden eerst de beslissingsvariabelen x, y en z gekozen:  
x = aantal fietsen  
y = aantal brommers  
z = aantal kinderzitjes. 
 
Vervolgens worden de randvoorwaarden of restricties opgesteld:  
 
300x + 1200y + 36z ≤ 93000  (maximaal budget)  
0,5x + 1y + 0,1z ≤ 101   (maximale opslagruimte)  
x ≤ 100     (maximaal 100 fietsen) 
z ≤ 50     (maximaal 50 kinderzitjes)  
 
Tenslotte geldt als doelfunctie de totale winst:  
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W = 100x + 300y + 20z.  
 
 
Er moet dus worden gezocht naar het maximum van deze doelfunctie onder de beschreven restricties.  
 
Daartoe openen we EXCEL en typen het volgende werkblad in:  
 
Fietsen, brommers en kinderzitjes

aantal inkoop ruimte winst
fietsen 0 300 0,5 100
brommers 0 1200 1 300
kinderzitjes 0 36 0,1 20

TOTALEN 0 0 0 0  
figuur 2 (in digitale versie dubbel klikken om te openen) 
 
In de cellen C4 t/m F6 komen de gegeven waarden. In de cellen C7, D7, E7 en F7 komen de formules. Er is een 
kolom “aantal” gemaakt. De cellen C4, C5 en C6 stellen de variabelen x, y en z voor. Voorlopig staan daar de 
waarden 0 ingevoerd. In cel F7 zien we hoe de totale inkoopprijs wordt berekend met de formule: 
=C4*F4+C5*F5+C6*F6 
 
Cel F7 bevat dus de doelfunctie waarvan het maximum bepaald moet worden. 
  
Voor C7 geldt: SOM(C4:C6), voor D7: =C4*D4+C5*D5+C6*D6 en voor E7: =C4*F4+C5*F5+C6*F6.  
 
De restricties gelden voor de cellen C4 (maximaal 100), C6 (maximaal 50), D7 (maximaal 93000) en E7 
(maximaal 101).  
 
Met de macro “solver” gaat het nu als volgt:  

 
figuur 3 
 
De doelfunctie cel is: $F$7. Die moet maximaal zijn. De beslissingsvariabelen zijn in de cellen: $C$4:$C$ 
(cellen BC4 t/m C6). Nu nog de restricties invoeren. De eerste is bijvoorbeeld: $C$4 < 100. (dit betekent: x < 
100). In dit voorbeeld heb ik ook bij elke waarde ingevuld >0, dit kan ook in één keer door “niet negatief” aan te 
vinken. 
 
Als je nu op “solve” drukt, komt de optimale tabel met oplossingen: 
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Fietsen, brommers en kinderzitjes

aantal inkoop ruimte winst
fietsen 80 300 0,5 100
brommers 56 1200 1 300
kinderzitjes 50 36 0,1 20

TOTALEN 93000 101 25800  
figuur 4 
 
We zien dat de winst maximaal € 25800 bedraagt als 80 fietsen, 56 brommers en 50 kinderzitjes worden 
aangeschaft.  
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Bijlage IV: Voorbeeld Lineair Programmeren bij VDA 
 
Standaard gegevens vooraf: 
 
Tabel met mogelijke koppelingen tussen werknemers en patiënten: 
 
Functie/ grondslag Som

atische 
 aandoening 

Psychogeriatrische 
aandoening 

Psychiatrische 
aandoening 

V
erstandelijke 

handicap 

Licham
elijke 

handicap 

Zintuiglijke 
handicap 

Psychosociale 
problem

en 

Huishoudelijke verzorging v v v v v v v 
Persoonlijke verzorging v v v v v v v 
Verpleging v v v  v   
Ondersteunende begeleiding v v v v v v v 
Activerende begeleiding v v  v v v  
Behandeling v v v v v v  
Verblijf v v v v v v v 
 
 
Wegingsfactoren tabel: 
 
symbool wegingsfactor naam omschrijving 
W 0,15 Koppeling werknemer/ patiënt verhouding 
M 0,30 Beschikbaarheid moet op een bepaalde tijd 
V 0,05 Mogelijkheid voorkeur op een bepaalde tijd 
P 0,05 Verhouding patiënt/ werknemer verhouding 
O 0,10 Verschil opleiding/ toegekende functie 
A 0,35 afstand afstand van werknemer/ patiënt 
  
 
Minimaliseer doelfunctie: 
 

AOPVMW
135,0110,0105,0105,0130,0115,0 +++++  

 
of maximaliseer doelfunctie: 
 

AOPVMW 35,010,005,005,030,015,0 +++++  
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De KPI tabellen met bijbehorende wegingsfactoren en eventuele restricties: 
 
W 
 
W (aantal werknemers) 
score: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
# maanden 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
# personeelsleden >9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
wegingsfactor 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
 
Uit de binnenkomende gegevens (AW33-formulier) is te zien of een patiënt al eerder bij VDA is 
ingedeeld. Als de bijbehorende werknemers die de patiënt toen hebben geholpen worden opgezocht 
kan de koppeling worden onderzocht. Als blijkt dat bij de koppeling van werknemer X aan klant Y, 
betekend dat dit de 4e gekoppelde werknemer is in die 3 maanden, krijgt de koppeling dus de score 7. 
 

 
M 
 
M (patiënt moet voor die tijd geholpen worden) 
score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Verschil vereiste en werkelijke tijd (in minuten) >120 120 105 90 75 60 45 30 15 0 
wegingsfactor 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
 
Uit de binnenkomende gegevens (AW33-formulier) is ook te zien of de patiënt bepaalde 
voorbehouden handelingen moet ondergaan waaraan een specifieke tijd is verbonden. Zoals het 
inspuiten van insuline voor 9.00 uur of het aantrekken van kousen voor 8.30 uur. Hierbij zou insuline 
een restrictie kunnen worden omdat het medisch noodzakelijk is terwijl het aantrekken van kousen 
meer praktisch gericht is. Als de patiënt binnenkomt met de vraag naar insuline, moet de score wel 10 
zijn, dus: 
 
restrictie 
 
M=10 
 
Als de patiënt slechts kousen nodig heeft en de eerstvolgende werknemer kan er om 9.15 zijn, 
betekend dit dat de score een 7 wordt. 
 
V 
 
V (patiënt heeft de voorkeur dat de zorg op een bepaalde tijd komt) 
score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
verschil gewenste en werkelijke tijd (in 
uren) 

>4 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 

wegingsfactor 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
 
Een patiënt kan zelf aangeven wanneer hij/zij hulp wil ontvangen. Als de patiënt ’s middags vaak 
andere verplichtingen heeft zal hij/zij waarschijnlijk aangeven dat de hulp voor 12.00 uur moet komen. 
Als de gekoppelde werknemer er pas op zijn vroegst om 13.00 uur kan zijn, zal deze koppeling een 
score van 8 opleveren. Mocht deze patiënt nou vaak in het nadeel zijn en heeft hij/zij hierom al vaak 
afspraken moeten verzetten, kan er een restrictie worden opgesteld dat de werknemer niet langer dan 
een half uur te laat komt: 
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V≥9 
  
 
Ook kunnen de scores van M en V in combinatie worden gebruikt en kan een restrictie zijn: 
 
M+V≥17 
 
P 
 
P (aantal patiënten) 
score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
# maanden 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
# patiënten >18 17-18 15-16 13-14 11-12 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2 
wegingsfactor 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
 
Hier geldt in principe precies hetzelfde als bij W, alleen nu in het perspectief van de werknemer. Als 
een patiënt en werknemer gekoppeld zijn en blijkt dat de werknemer al 9 patiënten heeft tijdens die 
periode van 3 maanden, zal deze koppeling een score van 6 krijgen als ze gekoppeld worden. 
Wederom geldt hier dat, als een bepaalde werknemer al tijden lang teveel verschillende patiënten 
toegewezen heeft gekregen, er een restrictie kan worden opgesteld dat de werknemer in de komende 3 
maanden niet meer dan 6 patiënten toegewezen mag krijgen: 
 
P≥8 
 
O 
 
O (verschil opleiding en ingezette functie niveau) 
score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
opleidings
niveau 

7 6 5 4 3 2 1  7 6 5 4 3 2 1       7 6 5 4 3 2 1  7 6 5 4 3 2 1 

ingezet 
niveau 

1 x x x x x x  2 1 x x x x x       6 5 4 3 2 1 x  7 6 5 4 3 2 1 

wegings 
factor 

0,1 0,1       0,1 0,1 

 
De opleidingsniveaus van alle werknemers zijn bekend. Uit het AW33 formulier wordt ook duidelijk 
welk niveau zorg de patiënt nodig heeft. De hulp mag in ieder geval nooit te laag zijn, maar daar is in 
de scoringstabel al rekening mee gehouden, dus hoeft dit geen extra restrictie te worden. Mocht het in 
een uitzonderlijk geval wel gebeuren dan kan er een negatieve waarde worden toegekend. Als een 
bepaalde patiënt dus behoefte heeft aan hulp van de categorie 5 en er wordt iemand ingezet uit 
categorie 6, dan krijgt deze koppeling een score van 9. Het is dus nooit nadelig voor de patiënt maar 
alleen voor de werknemer die dan eventueel beneden zijn niveau werkt. Het is in verband met het 
salaris uiteraard ook voor VDA nadelig. 
 
A 
 
A (afstand tussen werknemer en patiënt) 
score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
totale afstand >28 >91 25-

27 
81-
90 

22-
24 

71-
80 

19-
21 

61-
70 

16-
18 

51-
60 

13-
15 

41-
50 

10-
12 

31-
40 

7-
9 

21-
30 

4-
6 

11-
20 

0-
3 

00-
10 

binnen/ 
buiten stad 

binnen buiten i u i u i u i u i u i u i u i u i u 

wegingsfactor 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 
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Hier wordt gekeken naar de postcode van de patiënt en vervolgens naar de postcodes van de laatst 
bezochte patiënten op de route van een bepaalde werknemer. Bekeken wordt of deze postcode in de 
buurt komt van een van de andere postcodes in de route (de kortste afstand). Dus als de route van een 
bepaalde werknemer 5492GG, 5491GH, 5492FG heeft en de patiënt is 5490HJ, dan worden 5491GH 
en 5490HJ gepakt. Ook wordt er gekeken of de werknemer binnen of buiten de stad werkt. Als een 
bepaalde werknemer binnen de stad werkt en de 2 postcodes 17 km uit elkaar liggen zal deze 
koppeling een score van 5 krijgen. 
 
Mocht een bepaalde werknemer geen transportmiddel zoals een auto hebben en kan hij/zij zich dus 
alleen per fiets verplaatsen, dan kan de volgende restrictie aan deze werknemer worden toegekend: 
 
A≥9   
 
 
 
De scores worden ingevuld in de doelfunctie: 
 

AOPVMW 35,010,005,005,030,015,0 +++++  
 
met eventuele restricties: 
 
M=10 
M+V≥17 dit verschilt per koppeling 
P≥8 
 
Als de handeling insuline voor 9.00 uur bijvoorbeeld in de koppeling voorkomt zal de restrictie M=10 
gelden. 
 
Concreet voorbeeld: 
 
 
INFO DIE BINNENKOMT 
 
Stel, een nieuwe patiënt heeft de diagnose zintuiglijke handicap gekregen. Hier kan dus een werknemer met 
functieniveau 1, 2, 4, 5, 6 of 7 worden ingezet (zie tabel in gegevens). Aangezien hij ernstige problemen heeft 
wordt beslist dat hij/zij functieniveau 5 nodig zal hebben. Bovendien heeft de patiënt behoefte aan een insuline 
spuit vóór 9.00 uur. De patiënt is de afgelopen 3 maanden al 3 keer door werknemer A geholpen en 5 keer door 
werknemer C. Hij woont op postcode 5492GG, wat 10 km van werknemer A af ligt, 5 km van werknemer B en 
20 km van C. De patiënt zou het liefste om 8.00 uur geholpen worden. Omdat het een nieuwe patiënt betreft 
laten we W en P even buiten beschouwing en wordt in deze kolommen overal als waarde een 0 geplaatst! 
 
Stap 1  Wat zijn de eigenschappen van elke werknemer ten opzichte van deze patient 
 
Werknemer /eigenschappen W M V P O A 
A 0 15 minuten te laat Kan er om 9.15 zijn 0 Niveau 5 10 km 
B 0 0 minuten te laat Kan er om 8.30 zijn 0 Niveau 6 5 km 
C 0 45 minuten te laat Kan er om 9.45 zijn 0 Niveau 6 20 km 
Eigenschappentabel 
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Stap 2  welke scores horen bij deze eigenschappen, is te herleiden uit de tabellen in gegevens 
 
Werknemer/symbool W M V P O A 
A 0 9 9 0 10 7 
B 0 10 10 0 9 9 
C 0 7 8 0 9 4 
scoretabel 
 
 
dus: maximaliseer de doelfunctie: 
 

AOPVMW 35,010,005,005,030,015,0 +++++  
 
voor  A: 0,15*0 + 0,30*9 + 0,05*9 + 0,05*0 +0,10*10 + 0,35*7   
 B: 0,15*0 + 0,30*10 + 0,05*10 + 0,05*0 + 0,10*9 +  0,35*9   
 C: 0,15*0 + 0,30*7 + 0,05*8 + 0,05*0 + 0,10*9 +  0,35*4   
 
A: 6,6  
B: 7,55 
C: 4,8  
 
Conclusie: het zou het gunstigst zijn om werknemer B aan de patiënt te koppelen! 
 
 
Het gaat in dit voorbeeld om een enkele patiënt die gekoppeld wordt aan drie potentiële werknemers. Als er 
echter drie patiënten zouden zijn zou het al veel complexer worden. Dan zouden patiënten A, B en C gekoppeld 
moeten worden met werknemers X, Y en Z en van elke koppeling zou dan de score moeten worden berekend.  
 
A  X 
 
B  Y 
 
C  Z 
 
Dus in totaal 9 koppelingen als je 3 patiënten en 3 werknemers zou hebben. 
 
Input per koppeling: 6 getallen 
Output per koppeling: 1 getal 
 
Dit is al veel complexer 9 in plaats van 3 koppelingen, laat staan wanneer er 500 patiënten aan 300 werknemers 
moeten worden gekoppeld. Het zal duidelijk zijn dat hiervoor een geautomatiseerde LP nodig is. 
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